
Výročí 185 let od narození Bedřicha Smetany oslavilo
v neděli 1. března na Smetanově náměstí
a na I. nádvoří zámku okolo jeden a půl tisíce lidí.
Poté co starosta Litomyšle Michal Kortyš spolu s ředi-
telem festivalu Smetanova Litomyšl Janem Piknou
položili květiny u pomníku skladatele, odebrala se vět-
šina přítomných k hotelu Zlatá Hvězda. Zde začínal
svou cestu masopustní průvod. 
Před branami zámku pak maškary požádaly starostu
o povolení k průchodu městem, to jim bylo uděleno
a ony tak mohly vejít na nádvoří. 
„Otec byl prý právě na dvoře, když děvče přiběhlo se
zprávou, že se narodil syn. A tu šťastný otec v samé
radosti děvče chytil a tančil s ním po dvoře. Chtěl však,
aby i jeho lidé sdíleli s ním tuto radost, proto dal na dvůr
vyvaliti své chase sud piva a ta pak zpívajíc a tancujíc
neméně radostně vítala příchod Bedřicha Smetany
na svět...," citoval úryvek z monografie od Zdeňka
Nejedlého o Bedřichu Smetanovi Jan Pikna. Starosta
Litomyšle dal pokyn narazit sudy a oslava mohla začít. 
Protože se malý Bedřich narodil právě na masopustní
úterý, rozhodli se pořadatelé spojit oslavy jubilea
s masopustem. I když se slavnost konala podle kalen-
dáře s mírným zpožděním, těšily se maškary velkému
zájmu občanů. A to i přesto, že masopust v této podo-
bě nemá v Litomyšli žádnou tradici. 
Podle ředitele Regionálního muzea v Litomyšli Roma-
na Koška se masopust v Litomyšli sice odehrával, ale
neexistují o tom žádné větší doklady. A proč se  pořa-
datelé odhodlali pozvat právě maškary z Vortové?
„Masopust tam má velkou tradici a není to žádný hraný
folklor, je to skutečně živá tradice. To, co dneska před-
vádějí v Litomyšli ex post, předvádějí o masopustu
ve své vesnici a okolí. Je to naprosto přirozené,“
vysvětluje ředitel Roman Košek. 
Podle Jindřicha Šmahela, který se letos ujal role pře-
dáka masek, je ve Vortové na Hlinecku masopustní
tradice již odnepaměti. „Není pamětníka, který by
pamatoval, kdy to ve Vortové začalo. Z kronik víme, že
už kolem roku 1900 chodili ve Vortové maškarádi. 

Nejatraktivnějším místem roku 2008 v repub-
lice je Litomyšl. Tak rozhodli čtenáři časopisu
Travel in the Czech republic již ve třetím roč-
níku ankety o Nejatraktivnější místo ČR.
Naše město za sebou v první pětce zanechalo
Prahu, Třeboň, Český Krumlov, Kutnou Horu
a Poličku.
Od vyhlášení soutěže v listopadu loňského
roku do její uzávěrky dne 10. ledna 2009 se
do ankety zapojilo 2955 čtenářů. 
Výsledky byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek
5. února na veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2009 v Praze. Cenu pro vítěze soutěže
převzala za Litomyšl její tisková mluvčí Micha-
ela Severová (na fotografii čtvrtá zprava).
Časopis Travel in the Czech Republic se věnuje
cestovnímu ruchu, vychází v česko-anglické
verzi. Je k dostání jak v tuzemsku, tak v zahra-
ničí. Většina nákladu je v České republice
distribuována na recepcích hotelů a v kongre-
sových a informačních centrech.                  -ps-

Nejatraktivnějším
místem v republice
je Litomyšl

Narození Bedříška oslavilo
více než tisíc lidí
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Tradice, masky, ani jejich počet se nemění,“ řekl Šmahel.
V průvodu tak, stejně jako před sto lety, šla nejdříve
Kobyla, kterou si dobře hlídal Ras. Za nimi šli Strakatý
se Ženou, pak Turci, dva červení a dva modří. Následo-
vali Kominíci, Slamění a Židi. 
Tentýž den jako v Litomyšli viděli lidé maškary i v sou-
sedních Svitavách. „Do roka vyjedeme z Vortové tak
jednou, dvakrát. Když má někdo zájem, rádi vyjedeme.
Ve Vortové to má ale největší ráz, největší krásu, nej-
větší důraz a velikost,“ popisuje Jindřich Šmahel
a dodává: „Líbí se nám tady, je tu dost lidí, návštěv-
nost velká. Jsme tady spokojeni, tak uvidíme, jestli
přijedeme i příště.“
Jestli opravdu nějaké příště bude, je prozatím ve hvěz-
dách. Starosta Kortyš se však nechal slyšet, že by se
rád pokusil tradici oslav udržet.

Prokop Souček,  foto František Renza

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt
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RaM ukládá veliteli městské policie p. Rajmanovi
provádět důslednou kontrolu parkování v zónách pla-
ceného parkování.

RaM vzala na vědomí informaci ředitele TS Litomyšl
o konání přehlídky florálních objektů (samonosné
prostorové dekorace) v Klášterních zahradách v době
hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Vystavova-
tel Střední škola zahradnická Litomyšl ve spolupráci se
zahradnickou fakultou Mendlovy zemědělské a lesnic-
ké university v Brně.

RaM schvaluje plán akcí oslav 750. výročí města
Litomyšl včetně finančního vyjádření a garanta. Roz-
počtovány budou prostředky ve výši 1 500 000 Kč. Zod-
povědnost za čerpání těchto prostředků podle
schváleného plánu má členy Rady města Litomyšl a šéf
přípravného výboru oslav Radomil Kašpar.

Z rady města

Ze zastupitelstva

otevřená radnice

Málokteré město ovlivnilo
podobu českého předsednictví
Evropské Unii tak jako desetiti-
sícová Litomyšl. Vše začalo
úspěchem litomyšlského grafika Tomáše Pakosty,
který v těžké konkurenci zvítězil se svým návr-
hem na logo předsednictví.
V závěru 51. ročníku Mezinárodního operního fes-
tivalu Smetanova Litomyšl dojde na území města
k symbolickému předání předsednictví na úrovni
hlav resortů kultury. Na slavnostním koncertu
s názvem Europa musicalis tak z rukou Václava
Jehličky převezme štafetu doprovodných akcí čes-
kého předsednictví švédská ministyně Lena Adel-
sohnová Liljerothová. Pod taktovkou švédského
královského kapelníka Leifa Segerstama vystoupí

Symfonický orchestr Hl. města
Prahy FOK. Na programu jsou
dvě švédská díla a Má vlast Bed-
řicha Smetany. Při této příleži-

tosti tak naše město pravděpodobně navštíví
i premiér Mirek Topolánek, ministr pro evropské
záležitosti Alexandr Vondra či ministr zahraničí
Karel Swarzenberg.
Litomyšlští radní by rádi na letošním ročníku
Smetanovy Litomyšle přivítali také švédský krá-
lovský pár. „Poslali jsme švédskému králi Carlu
XVI. Gustafovi dopis. Rádi bychom, aby přijel se
svou chotí Silvií. Případně nám velvyslankyně
zkusí vyjednat účast někoho ze švédské králov-
ské rodiny,“ řekl starosta Litomyšle Michal
Kortyš.                                                                    -ps-

Jak naladit litomyšlskou kabelovku
Vysílání litomyšlské televize CMS TV je zatím ještě
stále součástí nabídky kabelové televize, provozované
společností UPC. V současnosti si jej tedy mohou nala-
dit všichni předplatitelé této služby a k tomu více než
šest stovek rodin, které bydlí v dosahu distribučního
vysílače, instalovaného na začát-
ku roku 2008 na střechu panelo-
vého domu v ulici J. E. Purkyně.
„Vysílač slouží k distribuci signálu
do bytových domů, tedy pro pře-
nos do společných televizních
antén,“ vysvětluje ředitel CMS TV
Petr Horák. Díky tomu, že vysílač
používá v podstatě běžnou sate-
litní frekvenci, mohou si její vysí-
lání naladit i individuální
příjemci, kteří mají ze svého bytu
či domu přímý výhled na vysílač na J. E. Purkyně.
Pokud vlastníte přijímač digitálního satelitu a nedaří
se vám vysílání naladit, doporučuje Petr Horák zakou-
pení samostatného konvertoru s malou parabolou. Ta
pak musí být namířena přímo na vysílač. Podmínka
přímé viditelnosti zde tedy platí stejně jako u příjmu

vysílání z družic. Parametry pro nastavení digitálního
satelitního přijímače jsou: symbolová rychlost: 19125,
opravný kód 2/3, frekvence 11785 Mhz, polarizace ver-
tikální. 
Litomyšlská kabelová televize CMS přináší příspěvky

a reportáže, které se bezprostřed-
ně týkají života ve městě a okol-
ních obcích. Do vysílání jsou
občasně zařazovány i reportáže
ze sousedních Svitav, pokud jejich
námět může oslovit i obyvatele
Litomyšle. Nejdůležitější události
se navíc objevují s maximálně
týdenním zpožděním na interne-
tových stránkách www.nasetelevi-
ze.cz, kde je pro Litomyšl zřízen
samostatný kanál. 

Již od loňského roku se uvažuje o zřízení druhého
vysílače, který by umožnil příjem vysílání i zbytku lito-
myšlských domácností, a to včetně integrovaných
obcí. Na projekt však prozatím nejsou v městském
rozpočtu finanční prostředky.                                     -ps-

ZaM schvaluje schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z OP ŽP na projekt „Rekonstrukce ČOV
a odkanalizování místních částí města Litomyšl -
Nedošín, Lány“ s celkovými náklady a 5% rezervou
ve výši 180 547 588 Kč bez DPH. Předpokládaná výše
celkové dotace činí 75 % uznatelných nákladů (uzna-
telné náklady jsou vyčísleny na 176 315 484,- bez
DPH), tj. 132.236.613,- Kč. ZaM schvaluje dofinanco-
vání projektu ze strany Města Litomyšle do výše
48.310.976 Kč  

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy
č. 02 e-Government do obcí - Czech POINT, oblast
intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
(předpokládaná výše způsobilých nákladů 68 450 Kč,
max. předpokládaná dotace 85% ze způsobilých výda-
jů). Zastupitelstvo města se zavazuje, že z rozpočtu
města bude financovat rozdíl mezi náklady a poskyt-
nutou dotací na projekt (zapracováno do rozpočtu
roku 2009).

Již 4. března začal v síti Ticketportal předprodej vstu-
penek na 51. Mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl. Rozsahem nejdelší ročník od vzniku festiva-
lu v roce 1949 se bude konat ve dnech 12. června až 6.
července. K oslavám 60 let Smetanovy Litomyšle při-
chystali její organizátoři opravdu bohatý program.
V prodeji je 25 000 vstupenek, což je o pět tisíc více
než vloni. Cena za lístky na jednotlivá představení se
pohybuje v rozmezí 120 – 1290 korun. 
Hlavní postavou letošního ročníku bude bezpochyby
pěvkyně Magdalena Kožená, o jejíž účast usiluje dra-
maturgie festivalu již několik let. Kožená již sice
v Litomyšli koncertovala před šestnácti lety, tehdy ale
ještě zdaleka nepatřila k hvězdám mezinárodního
operního nebe. Letos se jedna z předních světových
mezzosopranistek představí v samostatném recitálu
Lettera amorosa s podtitulem Itálie a Španělsko
v hudbě 17. století.
Dalším velkým jménem na programu festivalu je
Annette Dasch. Tato jednatřicetiletá německá sopra-
nistka není českému publiku příliš známa, přesto má
navzdory svému mládí za sebou řadu velkých rolí, pře-
devším těch mozartovských, na věhlasných operních
scénách Evropy. 

Národní divadlo v Praze přichystalo Smetano-
vě Litomyšli k 60 letům spolupráce dar
v podobě slavnostního koncertu, na kterém
zazní árie, ansámbly a sbory z českých i světo-
vých oper. 

V oratorní řadě bude uvedena mj. symfonie Leonarda
Bernsteina Kaddish, která nebyla vloni dohrána kvůli
vichřici. „Ten, kdo si ponechal vstupenku z minulého
ročníku, dostane 50% slevu,“ vysvětlil Jan Pikna.
V takovém případě divák tedy zaplatí pouze za část
programu, která bude přidána ke Kaddishi. 
Slavnostní koncert k ukončení českého předsednictví
EU s názvem Europa musicalis se bude konat 28. červ-
na. Při této příležitosti by podle Jana Pikny měl pro-
běhnout akt předání předsednictví mezi českým
ministrem kultury a švédskou ministryní. 
Absolutní novinkou festivalu je činohra. S představe-
ním Tančírna, ve kterém se nemluví, ale pouze tančí,
přijede Slovenské Národní divadlo. 
V programu festivalu také naleznete např. pořad Vivat
opereta, který uvede řadu pěveckých čísel ze slavných
operet. Těšit se můžete také na Requiem Giuseppe Ver-
diho, Mesiáše Georga Friedricha Händela a další tituly. 

Prokop Souček

Sérii operních titulů zahajuje soudobá opera
dvojice Aleš Březina/Jiří Nekvasil s názvem
Zítra se bude… Opera, která pojednává o pro-
cesu s Miladou Horákovou, bude provedena
ve Smetanově domě, v místě, kde se v roce
1950 konal proces s rektorem Stříteským a 23 litomyšl-
skými gymnazisty. 
Na poslední tři představení se po letech opět vrátí
opera do zámeckého amfiteátru. Rusalku, hudební
pohádku Antonína Dvořáka, ozdobí dvojrolí Ježibaby
i Cizí kněžny oblíbená Dagmar Pecková. Opera se bude
zčásti odehrávat na II. zámeckém nádvoří a zčásti
právě v amfiteátru, který po skončení festivalu čeká
rekonstrukce. „V rámci oslav 750 let města jsme vysly-
šeli přání Litomyšlanů, aby měli přednost při nákupu
vstupenek, a jedno představení jsme celé zadali právě
pro ně,“ uvedl ředitel festivalu Smetanova Litomyšl
Jan Pikna. V prvních čtrnácti dnech si na toto předsta-
vení budou moci zakoupit vstupenky pouze držitelé
Výroční karty Litomyšlana. 
Stejně tak jako před šedesáti lety je na programu Sme-
tanův Dalibor. Poslední operou pak bude Madama But-
terfly Giacoma Pucciniho v provedení Státní opery
Praha.

České předsednictví EU: V Litomyšli
začalo, v Litomyšli skončí

Začal prodej vstupenek na Smetanovu Litomyšl

Zasedání Zastupitelstva
Města Litomyšle

proběhne  ve čtvrtek 19. března od 16 hodin
v Zámeckém pivovaru.
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Popíjení na veřejnosti a používání zábavní
pyrotechniky regulují nové vyhlášky

Od prvního března se Litomyšl řadí k městům, která
obecně závaznou vyhláškou omezují požívání alkoho-
lických nápojů na veřejnosti.
Dětské hřiště, zámecký areál či čekárna a veřejné WC
na autobusovém nádraží - to všechno jsou místa, kde
se v posledních letech Litomyšlané stále častěji setká-
vají s opilými lidmi. 
„V některých veřejně přístupných místech máme pro-
blémy s osobami, které na veřejnosti popíjejí alkoho-
lické nápoje, a z toho pak vyplývají další problémy,“
vysvětluje velitel městské policie Karel Rajman. Stráž-
níci se tak musí dennodenně potýkat nejen se znečiš-
těním míst, kde osoby alkohol konzumují, ale
i s žebráním a jiným obtěžováním kolemjdoucích. „Pro
strážníky teď již není problém najít nějaký důvod
a konzumaci alkoholu pro tyto osoby ukončit a z místa
je dostat,“ vítá novou vyhlášku velitel městské policie.
Vyhláška umožní strážníkům postupovat podle pře-

vyhlášky, je používání zábavní pyrotechniky na veřej-
ných prostranstvích. Podle Karla Rajmana si řada
občanů stěžuje na mládež. Ta petardy, bouchací kulič-
ky a jinou pyrotechniku často zneužívá. Kromě toho,
že dělobuchy děsí procházející osoby, hází je také
do odpadkových košů, které se potom vznítí. 
Úplný zákaz používání zábavní pyrotechniky platí
od 1. března v prostorách městské památkové rezerva-
ce, v blízkosti škol, kostelů, dětských zařízení,
nemocnic, ozdravoven a domovů důchodců. „Účelem
této vyhlášky je omezit používání zábavní pyrotechni-
ky v ostatní dny, než je např. Silvestr, kde bude určitá
výjimka platit,“ říká Karel Rajman. Od zákazu budou
osvobozeny všechny akce pořádané nebo povolené
městem. 
Porušení vyhlášky bude posuzováno podle přestupko-
vého zákona. Hříšníkům tedy hrozí, stejně jako
za popíjení alkoholu, vysoká pokuta.                       -ps-

stupkového zákona. Při opakovaném porušování
mohou uložit hříšníkům na místě blokovou pokutu
ve výši do 1000 korun, ve správním řízení pak až
do výše 30 000 korun. 
„Vyhláška nezamezí konzumaci alkoholu na veřejnos-
ti, jde nám spíše o to, vytlačit tyto lidi z prostor, kde
nechceme, aby alkoholické nápoje konzumovali,“ říká
tajemník městského úřadu Bohuslav Pulgret. Vyhláška
zcela zakazuje požívání alkoholu v prostorách památ-
kové rezervace města, v okruhu 100 m od škol, zdra-
votnických zařízení. Dále pak na dětských hřištích
a pískovištích či na nástupištích veřejné dopravy. 
Zákaz neplatí pro prostory, na kterých jsou umístěna
zařízení pro poskytování prodeje gastronomických slu-
žeb, pro prostory u stánků s občerstvením a na tržištích.
Výjimku mají akce pořádané nebo povolené městem.
Dalším problémem, se kterým se zastupitelé rozhodli
pomoci městské policii vydáním obecně závazné

Finanční injekci na dofinancování projektu Rekon-
strukce čistírny odpadních vod a odkanalizování míst-
ních částí města Nedošín a Lány ve výši 48 310 976
korun schválili na svém zasedání 3. února litomyšlští
zastupitelé. Celkové náklady by neměly překročit 180
milionů korun. 
Výše dotace z evropských prostředků, o kterou Lito-
myšl žádá prostřednictvím Ministerstva životního pro-
středí, však zatím není jasná. Stejně tak je tomu
i v případě částky, kterou bude muset hradit město
ze svého rozpočtu.
I když rekonstrukce čistírny odpadních vod proběhla
již na konci devadesátých let, není zaručeno, že  čis-
tička bude plnit parametry vypouštěných vod, nasta-
vené Evropskou unií. Ta dala také České republice
za úkol do roku 2010 plně odkanalizovat tzv. „aglome-
race“ s počtem nad 2000 obyvatel. 
Úředníci litomyšlské radnice pracují na přípravě pro-
jektu už více než dva roky. „Město již investovalo
do těchto projektů a v současnosti má k dispozici i sta-
vební povolení,“ uvedl na zasedání zastupitelstva sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. Litomyšli tedy
pravděpodobně žádné sankce za to, že nestihne kana-
lizaci vybudovat v termínu, nehrozí.
Otazník zatím visí nad výstavbou kanalizační sítě
v integrovaných obcích Nová Ves, Pohodlí, Suchá
a Pazucha, které nejsou zahrnuty do výše zmíněné
aglomerace. „I kdybychom vypracovali projektovou
dokumentaci včetně výstavby čističky, v Nové Vsi není
žádný vodní tok, kam by vyčištěnou vodu bylo možné
pouštět,“ říká vedoucí odboru místního hospodářství
Pavel Jiráň. Další problém tkví v tom, že překročí-li

náklady spojené s vybudováním kanalizace určitou
částku na jednoho obyvatele, snižuje se i šance, že se
podaří získat dotaci z EU. V plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Pardubického kraje můžete nalézt mj.
například záměr odkanalizování Suché i Pazuchy. Celý
projekt je ale v současné době neufinancovatelný. „V
budoucnu bychom od občanů těchto obcí rádi spíše
vybírali stočné a na zavolání odpadní vody odváželi
do městské čistírny odpadních vod,“ uvedl na zasedá-
ní zastupitelstva Pavel Jiráň. V současnosti se také
uvažuje o tom, že se obce Pohodlí a Nová Ves napojí
na větev kanalizace, která bude vybudována v hori-
zontu dvou let v obcích Benátky, Čistá a Trstěnice.
O vodohospodářských projektech, mezi které se řadí
i budování kanalizace pro obce s počtem nad 2000
obyvatel, diskutovali 17. února v Pardubicích i zástup-
ci samospráv v Pardubickém kraji s představiteli Svazu
měst a obcí České republiky. Již dnes je jasné, že řada,
především menších obcí kraje, tuto podmínku do roku
2010 nesplní. „Vládě se sice podařilo dohodnout
s Evropskou komisí, že za nesplnění podmínek nebude
uplatňovat vůči České republice žádné sankce, avšak
toto riziko v současnosti přešlo na města a obce, kte-
rým nadále hrozí pokuty ze strany České inspekce
životního prostředí, a to až do výše jednoho milionu
korun,“ vysvětlil Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst
a obcí. Na modernizaci vodohospodářských projektů
hodlá Ministerstvo zemědělství získat podporu
pro čerpání půjčky od Evropské investiční banky
do národního dotačního programu. Ve hře jsou tři mili-
ardy korun, které by obce mohly na výstavbu kanali-
zační sítě získat.                                      Prokop Souček

Město připravuje rekonstrukci
čistírny odpadních vod

Na zámku vystoupí šedesátičlenný sbor z Japonska
dentů střední zahradnické školy pod vedením
Daniely Hátleové z nadace Sasakawa peace. 
Škola Ibaraki, která se honosí titulem Supervědec-
ká střední škola, má více než staletou historii.
Vychovává budoucí vědkyně a výzkumnice, které
zpravidla pokračují ve studiu na předních japon-
ských univerzitách. Škola je známa i díky velkému
množství studentských aktivit, a to jak na poli fyzi-
ky, tak v oblasti kultury. Mito choir byl několikrát
pozván na celojaponskou soutěž pěvecký sborů,
ze které si odvezl i trofej pro nejlepší těleso ve své
kategorii. 

Prokop Souček, foto archiv sboru Mito choir

Šedesátičlenný ženský pěvecký sbor Mito choir, slože-
ný ze studentek dívčí střední školy Ibaraki z japonské-
ho města Mito, vystoupí 24. března od 19.00
v kongresovém sále zámku.
Na pořadu večera budou jak díla evropských skladate-
lů (W. A. Mozart, A. Bruckner, R. Schumann), tak
i japonské lidové písně. Společně se sborem z města
Mito zazpívá i komorní verze pěveckého sboru KOS
pedagogické školy, zvaná KoKOS. V závěru programu
pak obě tělesa zapějí společně. 
V prostorách kongresového sálu si návštěvníci koncer-
tu budou moci prohlédnout ukázky tradiční japonské
květinové vazby ikebana. Připraví je dvě desítky stu-

Ve čtvrtek 5. března navštívila Litomyšl evropská
komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner.
V hotelu Aplaus se bude konat setkání, jehož hlav-
ním tématem bude čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU. Eurokomisařka bude
jednat s předními reprezentanty regionu – hejtmany
Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického
kraje – se zástupci Regionální rady Severovýchod,
krajů a měst i neziskového sektoru. Představeny
budou také tyto projekty Litomyšle, financované či
připravované pro financování z evropských pro-
středků: Zámecký pivovar, Hotel Aplaus, Zámecké
návrší a Regionální muzeum.   

Ve čtvrtek 5. března se konalo výběrové řízení
na redaktora radničního zpravodaje Lilie. 

Ve středu 25. února se konala v Litomyšli valná
hromada sdružení Českomoravské pomezí. Zástupci
Litomyšle, Poličky, Svitav, Moravské Třebové a Vyso-
kého Mýta kromě jiného odsouhlasili blokový scénář
spotů propagujícího naši oblast, shodli se na podpo-
ře značky Východní Čechy, řešili účast na veletrzích
cestovního ruchu a byli informováni o připravova-
ných projektech, se kterými se svazek obcí bude
ucházet o podporu v rámci grantových programů
Pardubického kraje – Společná muzejní noc ve měs-
tech Českomoravského pomezí a Cyklobusem Česko-
moravským pomezím.    

Propagační materiály o Litomyšli a celém Česko-
moravském pomezí se během března dostanou
k návštěvníkům veletrhů v Berlíně, v Mnichově
a v Moskvě. V rámci České republiky se o nás dozví
např. návštěvníci Infotouru v Hradci Králové, dále
na veletrhu v Ostravě a v Jablonci nad Nisou.    

Krátce z města
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Městské bály: Bavily se všechny generace
Oslavy 750. výročí povýšení Litomyšle na město se
i v prvním březnovém týdnu nesly v duchu hesla „Lito-
myšlané Litomyšlanům“. 
V sobotu 7. května město žilo slavnostním večerem
s názvem Městské bály pro tři sály. „Není to záležitost
pro turisty. Jedná se o to, aby se bavily všechny gene-
race – proto jsou tři různé sály, tři různé hudby pro tři
různé věkové kategorie,“ popsal před konáním akce
koncepci Bálů pro tři sály člen organizačního výboru
oslav sedmsetpadesátky Jan Pikna. 
V sále Smetanova domu večer slavnostně zahájil sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš, který přivítal i hosta,
Martina Krejzu, starostu Vysokého Mýta. To oslavilo
v roce 2007 podobné jubileum - 745. výročí od svého
založení. Prostřednictvím telemostu pak Michal Kortyš
přivítal i návštěvníky zbývajících dvou sálů - Lidového
domu a Kotelny, a poděkoval sponzorům akce. 
Ve Smetanově domě se o předtančení postarali žáci
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Poté již
parket patřil tanečním párům a pódium Junior bandu
Lanškroun. Ten doprovodil stálici české hudební scény
Jitku Zelenkovou. 
Příznivci dechové hudby si přišli na své v Lidovém
domě, kde zahrály domácí formace Bekras a Combo 2.
Po desáté hodině večerní pak vystoupila s několikami-
nutovou rock-and-rollovou show oblíbená Divadelní

padesátikorunové vstupné se totiž mohli držitelé
výroční karty Litomyšlana volně pohybovat mezi
všemi sály. Přespolní pak za stejnou vstupenku zapla-
tili o padesát korun více. 
Spokojenost s průběhem večera neskrýval ani předse-
da organizačního výboru oslav sedmsetpadesátky
Radomil Kašpar. Ten svou pouť po litomyšlských
bálech začal již v odpoledních hodinách na dětském
maškarním plese v prostorách ZŠ Zámecká a poctivě
prošel všemi sály: „Jsem strašně rád, že se naši Lito-
myšláci přišli bavit, a to do všech sálů,“ uvedl před půl-
nocí Radomil Kašpar.
Úderem dvanácté hodiny nastala mnohými návštěvní-
ky bálů toužebně očekávaná chvíle - losování hlavních
cen tomboly. Díky štědrosti litomyšlských firem bylo
opravdu o co hrát. Své majitele získal například televi-
zor s úhlopříčkou 94 cm, notebook, zájezd do Paříže či
třicetikilové divoké prase. „Nevím, jestli je složitější
řídit město nebo losovat tombolu,“ zavtipkoval
na účet starosty Kortyše moderátor Jaroslav Zvára.
Litomyšlský starosta se však nenechal zaskočit a hned
prvním tahem sám sobě vylosoval divoké prase. Podle
informací vedoucího odboru Městských lesů Petra
Nováka pak zmíněný pašík skončil na starostenském
talíři s šípkovou omáčkou.                      Prokop Souček

foto František Renza

společnost Jóžina Janouška. Zmíněný skeč pak
o hodinu později mohli sledovat ještě návštěvníci
Smetanova domu a prostřednictvím televizní přenoso-
vé techniky i osazenstvo MC Kotelna.
Právě v klubu Kotelna tento večer vystupovala kapela
Schodiště, dříve Nahoru po schodišti dolů Band. Tato
skupina se na klubové scéně pohybuje plných 25 let
a lze ji bez nadsázky zařadit mezi legendy. Její koncert
přilákal celou řadu mladších i starších fanoušků. Mezi
návštěvníky klubu se objevili i nezvykle vyhlížející
lidé, odění do obleků a večerních šatů. Za symbolické

Srdečně vás zveme na 488. litomyšlský hudební večer,
který se bude konat v úterý 17. března v 19.30 hodin
na zámku v Litomyšli. V literárně-hudebním pořadu
Proč bychom se netěšili vystoupí se skladbami Bedři-
cha Smetany klavírní trio ArteMiss společně s hercem
Janem Čenským, který přednese úryvky ze Smetanovy
korespondence.
Klavírní trio ArteMiss vzniklo v roce 1995 během studií
na Hudební fakultě AMU v Praze. V té době pracovalo
pod vedením doc. Václava Bernáška, člena Kocianova
kvarteta, který významně přispěl k umělecké úrovni
tohoto souboru.
Od roku 1998 se soubor pravidelně účastní mezinárod-
ních soutěží. V roce 1999 ArteMiss trio získalo 3. cenu
na mezinárodní soutěži komorních souborů Stichting
Charles Hennen Concours v Holandsku. V dalších dvou
letech se dostalo až do semifinále prestižních soutěží
Premio trio di Trieste International Chamber Music
Competition v Itálii a 4. ročníku mezinárodní soutěže

komorní hudby v Osace. V roce 2004 si trio vybojovalo
semifinálovou účast v Kuhmo International Chamber
Music Competition.
V březnu 2004 soubor zvítězil v soutěži Premio Carlo E.
Soliva 2004 v Itálii.
V roce 1997 a 2000 byl tento ansámbl vybrán jako jedi-
ný z České republiky na kurzy vedené Pražským triem
(Francie – Villecroze). Na základě získání titulu laure-
áta na mezinárodní soutěži v Holandsku v roce 1999
bylo trio pozváno k hostování na festivalu Waal con-
certen (Holandsko).
Kromě výše uvedených úspěchů je soubor zapsán
od roku 2000 na Prémiové listině mladých Nadace Čes-
kého hudebního fondu. V roce 2002 mu byla udělena
Cena Českého spolku pro komorní hudbu za přínos
v oblasti komorní hudby. V roce 2003 získal soubor
Cenu Karlovarského symfonického orchestru za nej-
lepší výkon v rámci mezinárodního festivalu Mladé
pódium v Karlových Varech.

Klavírní trio ArteMiss úspěšně koncertuje v Čechách
i v zahraničí. V roce 2008/2009 nahrál soubor své posled-
ní CD se skladbami B. Smetany, A. Dvořáka a B. Martinů.
Na koncertě v Litomyšli uslyšíme klavírní trio ArteMiss
ve složení: Adéla Štajnochrová – housle, Petra Malíš-
ková j. h. – violoncello, Jana Holmanová – klavír.
Jan Čenský pochází z Prahy, studoval hudebně drama-
tický obor na konzervatoři a ještě za studií dostal pří-
ležitosti před filmovou a televizní kamerou. Poprvé
hrál v roce 1978 v televizní hře Mapa zámořských obje-
vů, velkou roli pak dostal o rok později v seriálu Zkouš-
ky z dospělosti. Natočil také mnoho rolí v pohádkách,
jako např. Bílá kočička, Princové jsou na draka, Kolo-
běžka první, O princezně, která ráčkovala, O nejchyt-
řejší princezně, Anička s lískovými oříšky a další.
Po ukončení studia na konzervatoři v roce 1983
nastoupil do Divadla pod Palmovkou, hostoval
v Národním divadle (Hrátky s čertem) a od roku 1990
působil v divadle Ta Fantastika. Důležité jsou také role
v televizních seriálech: Návštěvníci, Dlouhá míle, Život
na zámku, Zdivočelá země (1997).

Jiřina Macháčková

Proč bychom se netěšili

Využijte nových slev s Výroční kartou Litomyšlana!
Na konci roku 2008 obdrželi všichni občané Lito-
myšle tzv. Výroční kartu Litomyšlana. Držitelé této
karty budou moci v roce, kdy Litomyšl slaví 750
od povýšení na město, uplatnit slevu na vybrané
kulturní, sportovní a jiné
akce.
Při předložení Výroční karty
Litomyšlana můžete čerpat
tyto slevy:
•20% sleva na plesové účesy
během celého měsíce března
v Salonu EvanesCente, objed-
návky na tel.: 736 671 370,
www.evanescente.cz
•10% sleva na vše během celého měsíce března
v Restauraci Pod Klášterem, objednávky na tel.:
461 615 901   
•50% sleva na DVD Cesta kolem zámku s O. Zoubkem 
•50% sleva na internet v Informačním centru
během celého března 
•50% sleva na výstavu fotografií Petera Župníka
v domě U Rytířů s názvem Moje oči v Levoči 

dohrávat v rámci LP diskotéky dj´s Aspik a Paštik.
Normální vstupné bude 100 Kč, pro držitele Výroč-
ní karty Litomyšlana výhodné vstupné 75 Kč.  
Vyzkoušejte si ubytování v Litomyšli!
Apartmán Bedřicha Smetany v bývalém zámeckém
pivovaru není obyčejným ubytovacím zařízením.
Strávení víkendu, nebo i jen večera a noci, v dobo-
vě zařízeném čtyřpokojovém bytu přímo nad mís-
tem narození Bedřicha Smetany je samo o sobě
mimořádným zážitkem. Ten si v roce oslav 750 let
města může za výhodných podmínek vyzkoušet
každý Litomyšlan. Pro držitele „Karty Litomyšla-
na“ platí v mimosezónních měsících (únor - duben,
říjen – prosinec) cena 200 Kč za osobu a noc (dítě
od 5 do 15 let 100 Kč). Rezervovat pobyt lze nejdří-
ve 5 dní předem. 
Více na www.smetanovalitomysl.cz.
Dodejme, že držitelem Výroční karty Litomyšlana
se může stát úplně každý. Kartu s nápisem Na rok
Litomyšlanem lze zakoupit v Informačním centru
za symbolických 75 Kč.

-ms- 

•vždy první víkend v měsíci až do konce roku vstup
zdarma do Regionálního muzea v Litomyšli a Rodného
bytu B. Smetany

•20% zdarma vstup na výstavu Feno-
mén Litomyšl, která bude k vidění
v regionálním muzeu do 12. dubna
•10% sleva na keramiku v rámci
akce Duke Velikonoce v Ateliéru
Duke Bohemia
Smetanova Litomyšl jen pro Lito-
myšlany!
Ve čtvrtek 18. června bude uspo-
řádáno mimořádné festivalové

představení opery Antonína Dvořáka Rusalka, zadané
pro Litomyšlany. Držitelé „Karty Litomyšlana“ si
budou moci zakoupit vstupenky od 4. do 18. března
v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle
(zámecké infocentrum). 
Večer ve znamení Litomyšlané Litomyšlanům také
v Music Clubu Kotelna  
V sobotu 11. 4. 2009 bude v Music Clubu Kotelna kon-
cert litomyšlské kapely The Night´s Joy, večer budou
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Máte zájem se nechat
profesionálně nalíčit?
Nabízím službu,
která tu chybí!
• Svatební líčení
• Večerní líčení
• Společenské líčení

Vlastním certifikát
od Asociace vizážistů
a stylistů ČR.

Michaela Šoutová
tel. 774 329 404

Fenomén Litomyšl: Výstava odhaluje novou tvář
zámeckého návrší

Josef Pleskot představuje novou podobu muzea

Jaká bude nová tvář zámeckého návrší? Jak by mohlo
v budoucnu vypadat muzeum, Music Club Kotelna či
krytý plavecký bazén? Jak vypadala litomyšlská syna-
goga, kde mělo stát divadlo? A co třeba obrázky
ze stavby Lidového domu nebo nerealizované plány
na výstavbu nové čtvrti či Smetanova domu? Odpově-
di se vám dostane, navštívíte-li výstavu s názvem
Fenomén Litomyšl, která je od 24. února k vidění
v Regionálním muzeu. Pro držitele Výroční karty Lito-
myšlana je vstup na výstavu zdarma!
Vernisáž proběhla 20. února v Evropském školicím
centru v zámeckém pivovaru.
O slavnostní zahájení se postaral starosta Litomyšle
Michal Kortyš společně s emeritním starostou Mirosla-
vem Brýdlem, ředitelem muzea Romanem Koškem
a architekty Josefem Pleskotem a Alešem Burianem
a Ivo Koukolem.
Značná část expozice je věnována projektu Revitali-
zace zámeckého návrší, na který Litomyšl žádá dota-
ci z evropských fondů. Návštěvníci mají možnost
nahlédnout architektům přímo do kuchyně. „Máme
tu jedinečnou příležitost podívat se na věci, které
jsou ve fázi architektonické studie, které jsou jakým-
si záznamem o hledání, ověřování a dialogu mezi pro-
storem a architektem,“ uvedl hlavní koordinátor
projektu Ivo Koukol. Jak by mohlo zámecké návrší
v nové podobně vypadat a jakým způsobem by se
mohla občanská společnost více zapojit do organiza-
ce kulturního života na návrší, to vše vystihuje podle
Josefa Pleskota obraz architekta Michala Brixe. Ten
komiksovou formou přenesl na velké plátno všech 14
objektů, které budou revitalizovány. „Chtěl bych, aby
z této výstavy lidé viděli, o co se tady snažíme, že to
není jenom o tom, opravit památky a nic víc,“ řekl
starosta Kortyš.
Podle Josefa Pleskota se o architektech tvrdí, že jsou
velcí individualisté. V případě Revitalizace zámeckého
návrší však pro žádnou řevnivost není prostor. V sou-
činnosti pěti architektonických týmů zde vzniká jedno
komplexní dílo. Pleskot ve svém projevu zmínil dobrou
spolupráci mezi týmy i litomyšlskou projekční kance-

láří KIP, s.r.o., ale také zásluhy zkušeného koor-
dinátora obdobných projektů, architekta Ivo Koukola.
„Tím, že máme vytvořen architektonický tým, máme
zatím v rámci ČR velký náskok oproti ostatním měs-
tům. Projekty jsou ve fázi stavebních povolení. Pokud
náskok udržíme, je tady šance, že se do Litomyšle
finanční prostředky opravdu dostanou,“ míní Miroslav
Brýdl.
Velký zájem veřejnosti vzbuzuje
zamýšlený projekt přestavby Regio-
nálního muzea. V návrhu Josefa Ples-
kota se tato bývalá budova
piaristické školy, která k městu stála
vždy zády, stává „obývákem regio-
nu“, živým centrem města. „Rozhod-
li jsme se, že využijeme suterénu
a z budovy uděláme takový průchozí
prvek. Tím bude v době, kdy bude
muzeum otevřeno, možno v podstatě
bezbariérově projít soustavou scho-
dišť a teras až na samotné zámecké
návrší,“ říká Pleskot. Projekt Revita-
lizace muzea má pod patronátem
jeho zřizovatel, Pardubický kraj.
Dotace na jeho realizaci by mohla

plynout z programu ROP. Je zde tedy šance, že by se
v Litomyšli mohly potkat peníze ze dvou finančních
toků, programů IOP a ROP. 
Pozornost veřejnosti je v poslední době upřena
i na plánovanou přístavbu piaristické koleje. Z větší
části „skleněná kostka“ by měla sloužit restaurátorské
škole, měl by zde být sochařský ateliér a v budoucnu
by zde mohla své místo najít vzácná piaristická kni-
hovna, která čeká na své vyzvednutí z depozitářů.
Kromě toho je v místě plánována i nová obřadní síň.
To, že se bude opakovat osud pařížské knihovny Fra-
nçois Miteranda, kterou museli dělníci obložit zevnitř
dřevem, aby slunce neničilo vzácné tisky, prý nehrozí.
„Dnes máme nový objekt stíněný z té nejvíce zatížené
jižní a západní strany, čili toho oslunění se nebojíme
a věříme, že ten krásný výhled na zámek a na pivovar
je něco, co obohatí lidi, kteří si budou číst v prostoru
knihovny,“ říká architekt Burian a dodává: „Stavba by
neměla být arogantní, ale na druhé straně by neměla
být příliš podlézavá historické architektuře.“
Dlouho diskutovaná je i přestavba konstrukce zastře-
šení II. zámeckého nádvoří. Architekt nové koncepce
Josef Pleskot se snaží vyhovět požadavkům památká-

řů. Podle nich konstrukce nesmí
nezakrývat historická sgrafita a její
stavba by neměla trvat tři týdny, jako
je tomu v současnosti, ale jen tři dny.
Nová koncepce počítá s uličkou
uprostřed hlediště a v podstatě i se
zrušením portálu. Zamýšlená ulička
zabere podle Pleskota tři prostřední
řady. Umožní tak divákům snazší pří-
stup do hlediště s výhledem na sgra-
fita, zároveň je ale také připraví
o část těch nejžádanějších míst.
„Zrušení portálu umožní scénogra-
fům více pracovat se zámeckou stě-
nou jako opravdovou kulisou
v inscenacích, kde se to přímo nabí-
zí,“ míní Josef Pleskot. 

Text a foto Prokop Souček

Návrší je v rukou špičkových architektů
Ateliér HŠH architekti Praha, tedy Tomáš Hradečný,
Jan Šépka a Petr Hájek, stojí za projekty jízdárny,
kočárovny a konírny. V minulosti úspěšně realizovali
například Projekt Arcidiecézního muzea v Olomouci.
Jako druzí pak skončili za Janem Kaplickým v soutěži
o novou budovu Národní knihovny. 
Ateliér Štěpán, který zpracovává plán rekonstrukce
Piaristického kostela Nalezení sv. Kříže, má za sebou
řadu rekonstrukcí sakrálních staveb po celé republice. 
Posledním architektonickým týmem je Architektonic-
ká kancelář Burian – Křivinka. Tato dvojice má
na území našeho města asi nejvíce realizací. Vedle
sportovišť, administrativních budov a úprav ploch his-
torického jádra lze zmínit i budovu ZŠ T.G.Masaryka,
za kterou v roce 1999 obdrželi Čestné uznání v Grand
prix Obce architektů ČR.

-ps-

„Nejdříve možná řeknu, proč architekti rádi pro Lito-
myšl pracují. Není to proto, že tady máme nějaké
mimořádné výdělky, to v žádném případě, ale proto, že
se nám všem zdá, že v Litomyšli existuje dobře stmele-
ná občanská společnost, pro kterou stojí za to dělat,“
řekl na vernisáži výstavy Fenomén Litomyšl Josef Ples-
kot.
Architekta Josefa Pleskota není většině Litomyšlanů
třeba představovat. Mezi jeho úspěšně realizované
projekty patří vedle rekonstrukce zámeckého pivova-
ru či úpravy nábřeží řeky Loučné i např. průchod valem
Prašného mostu na Pražském hradě. 
Dalším jménem je Zdeněk Fránek. Podle jeho návrhu se
v Litomyšli staví nový kostel Církve bratrské. Fránkovy
návrhy a realizace jsou často publikovány v zahranič-
ních časopisech. Jeho úkolem je rekonstrukce Panské-
ho domu a parkoviště pod zámkem.

Charakteristika vykonávané činnosti:
pořizování územního plánu, regulačních plánů a územně
plánovacích podkladů pro území Města Litomyšl a obcí
ve správním obvodu Městského úřadu Litomyšl

Požadavky:
1) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace
pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpi-
sů, nebo
2) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané
pro autorizaci v oboru územní plánování,  nebo vysokoškol-
ské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci
v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se
stavebním zaměřením.

• dobrá uživatelská znalost práce na PC
• samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe v územně plánovací činnosti ve veřejné správě vítána

Přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem, ověře-
ným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce zasílejte
na adresu Městský úřad Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl, nejpozději do 10. dubna tohoto roku. 
Podrobnosti na www.litomysl.cz

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na funkci

odborný referent
odboru výstavby
a územního plánování
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Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
ve městě Litomyšli - II. etapa

Město Litomyšl podalo žádost o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na projekt „Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v městě Litomyšli –
II.etapa“. V rámci  akce by mělo dojít k vybudování
středových ostrůvků, nástupních mysů a k bezbariéro-
vým úpravám přechodů pro chodce na průtahu silnice
I/35, které byly v minulé etapě nasvíceny. Aby přecho-
dy pro chodce vyhověly novým zpřísněným normám,
bude v části průtahu silnice od ČSAD po výjezd
ve směru Vysoké Mýto odstraněna povolená rychlost
jízdy 70 km/hod. a nově tedy bude platit obecná maxi-
mální rychlost jízdy 50 km/hod. Po těchto úpravách
plánuje město přesunutí informativního měřiče rych-
losti od PENNY marketu směrem k vjezdu do města.
V souvislosti s projednáváním potřebných stanovisek
byl opětovně otevřen problém přechodu pro chodce
za světelnou křižovatkou ve směru na Svitavy, který
svými parametry odporuje všem v současné době plat-
ným normám. V minulosti bylo již několikráte navrho-
váno dopravním inspektorátem Svitavy, Krajským
úřadem Pardubické kraje i ŘSD Pardubice vážně se
zabývat jeho další existencí. V rámci možného zrušení
byly kladeny argumenty, že v dosahu místa jsou bez-

chod pro chodce funguje. Řidiči zde neradi (i z důvodů
bezpečnosti chodců samotných - možnost střetu
v druhém jízdním pruhu) dávají přednost zastavením.
Naopak chodci si zde z důvodů své bezpečnosti nedo-
volí přecházení komunikace nijak vynucovat a pře-
chod využívají pouze v době, kdy jsou jízdní pruhy
volné.
Z uvedených důvodů se také zástupcům města Lito-
myšle zdá, že uvedené opatření by mělo přispět
k bezpečnosti silničního provozu a k jednoznačnější-
mu definování již zaběhaných zvyklostí na tomto
místě. Místo pro přecházení by bylo nově vybaveno
středovým ostrůvkem šířky 2 m a v provozu by samo-
zřejmě zůstalo také jeho nasvětlení v nočních hodi-
nách.  Odstraněno by bylo jak svislé, tak vodorovné
dopravní značení, označující přechod pro chodce.
Pro zvýraznění místa by na výložníky osvětlení byly
umístěny dopravní značky zvýrazňující obecnými
pravidly stanovenou maximální povolená rychlost 50
km/hod z obou směrů. Podobně vybavená místa
pro přecházení fungují i na jiných silnicích vyšších
tříd na průtahu obcemi.                              Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního hospodářství

pečný přechod pro chodce řízený světelnými signály
a z druhého směru podchod. Město argumentovalo
naopak tím, že místo bude v rámci zvyklostí zřejmě
využíváno k přecházení i po jeho odstranění a chodci
budou tak v daleko větším nebezpečí. Instalace světel-
ného signalizačního zařízení na tomto přechodu podle
odborníků není možná, neboť je v přílišné blízkosti
velmi zatížené světelné křižovatky. Docházelo by zde
s vysokou pravděpodobností k nesouladu ve vzájem-
ném řízení a případně jejímu ucpávání.  
V rámci současných jednání ohledně povolení výstav-
by středového ostrůvku v tomto místě bylo nalezeno
kompromisní řešení tak, že uvedené místo by
do budoucna mělo fungovat pouze jako „místo
pro přecházení vozovky“. Rozdíl je v tom, že na něm
neplatí ustanovení pravidel silničního provozu jako
na přechodech pro chodce. Chodec užívající místo
pro přecházení je povinen se přesvědčit, že může
vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní
účastníky silničního provozu. Zvláště nesmí nutit řidi-
če přijíždějících vozidel k náhlé změně rychlosti nebo
směru jízdy. Všechny na jednáních zúčastněné strany
jsou přesvědčeny, že takto již v současnosti tento pře-

Oslavy Světového dne vody
Již popáté vás tradičně zveme oslavit Světový den vody
na Městskou čistírnu odpadních vod v Litomyšli -
Nedošíně, která je pouze v tento den otevřena
pro školky, školy a veřejnost. 
Po celé zemi probíhají v roce 2009 již počtrnácté osvě-
tové akce u příležitosti tohoto dne a vážné celosvěto-
vé otázky ochrany vody. Podtitulem Světového dne
vody 2009 je v letošním roce téma „Voda a kultura“,
protože, jak citujeme generálního tajemníka Kofiho
Annana :
„Voda je nejen nezbytná pro život, má také široký kul-
turní rozměr – je inspirací pro umělce, předmětem
vědeckého výzkumu a je nepostradatelným prvkem
řady tradičních náboženských rituálů.“ Ve své řeči dále
připomíná i fakt, že 18% světové populace nemá zajiš-
těn přístup k pitné vodě a čtyřicet procent postrádá
základní možnosti hygieny. Každý den zemře v souvis-
losti s nedostatkem vody na šest tisíc lidí, většinou dětí.
Dne 20. března u vstupní brány Městské čistírny
odpadních vod (ČOV) v časech 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00 je pro vás připravena prohlídka
i s výkladem. 

V odpoledních hodinách je třeba o své přítomnosti
a zájmu o prohlídku uvědomit pracovníka ČOV. 
Skupiny nad 5 osob je nutné předběžně nahlásit na tel.:
461 653 361, 728 459 383 nebo na e-mailu: martina.cer-
vinkova@litomysl.cz nejpozději do 18. března.
Vstup je zdarma. Prohlídku zajišťuje provozovatel
ČOV společnost Saint-Gobain VERTEX, a.s. a Město
Litomyšl.                                           Martina Červinková

Litomyšl v Mezinárodním roce astronomie
Při příležitosti 95. výročí narození světoznámého
astronoma, litomyšlského rodáka prof. Zdeňka Kopala
a v roce, kdy si Litomyšl připomíná 750 let od povýše-
ní na město, připravilo Město Litomyšl ve spolupráci
s Českým organizačním výborem Mezinárodního roku
astronomie, Astronomickým ústavem AV ČR, Českou
astronomickou společností, Astronomickou společ-
ností Hradec Králové, Hvězdárnou barona Krause
v Pardubicích a Astronomickou společností Pardubice
dvoudenní akci pro školy a veřejnost. Vše zdarma!
Litomyšl, která je s astronomií spojena osobou
prof. Zdeňka Kopala, se tak na dva dny stane součástí
Mezinárodního roku astronomie 2009, který byl
UNESCO a OSN vyhlášen jako připomenutí 400. výročí
od okamžiku, kdy Galileo Galilei poprvé namířil dale-
kohled k obloze. Akce se koná pod záštitou předsedy
Českého organizačního výboru Mezinárodního roku
astronomie Dr. Jiřího Grygara a starosty města Lito-
myšle Michala Kortyše.
V pátek 3. dubna proběhne přednáška Dr. J. Grygara
pro středoškolské studenty a od 9.00 pro všechny

do 23.00 proběhne pozorování noční oblohy v Kláš-
terních zahradách.
V sobotu 4. dubna proběhne na zámku od 9.30
do 17.00 přednáškový den. Přednášky na astronomická
témata přednesou astronomové Dr. Jiří Grygar (9.30)
a prof. Dr. Jan Palouš (14.00), Dr. M. Skřivánek před-
nese přednášku Přírodovědecké tradice v Litomyšli
(15.30), Ing. M. Myslivec promluví o astronomické
fotografii (11.00) a bude také předán titul Astrofoto-
graf roku 2008 (13.30). V předsálí si návštěvníci před-
nášek budou moci prohlédnout doprovodné výstavy.
Na náměstí u sochy B. Smetany se od 9.00 do 14.00
bude konat pozorování Slunce a doprovodný dětský
program. Koná se i v případě špatného počasí. 
Vše bude zdarma. Tak neváhejte a využijte toho, že
jednou nemusíte cestovat na hvězdárnu, ale hvězdár-
na přijede za vámi! Přesný program a další informace
najdete na webových stránkách města Litomyšle nebo
na www.astronomie2009.cz. Pavel Suchan

místopředseda Českého organizačního výboru
Mezinárodního roku astronomie 

školy, počínaje mateřskými, bude probíhat pozoro-
vání dalekohledem a k tomu doprovodný dětský pro-
gram pro MŠ a ZŠ v Klášterních zahradách. Program
může navštívit i veřejnost, a to do 17.00. Pokud
bude pršet, najdete nás na arkádách na zámku.
V 18.30 se bude konat Vzpomínkové setkání
u památníku prof. Zdeňka Kopala. Od 20.00



7

Obří plastiky Aleše Veselého zaplaví Litomyšl
Jednou z doprovodných akcí festivalu Smetanova
Litomyšl bude i výstava sochaře Aleše Veselého
(1935).
Více než jedna desítka monumentálních plastik, vyro-
bených především z oceli a kamene, bude rozmístěna
po celé Litomyšli. Setkají se s nimi tedy i občané, kteří
do galerijních prostor zavítají jen zřídka. Šance, že si
jich nevšimnou, je mizivá. Aleše Veselý totiž v posled-
ních letech tvoří téměř výhradně sochy, které mají
na výšku od tří do deseti a více metrů.
„Tři sochy dělá Aleš Veselý specielně pro nás. Teď má
zadanou slévárnu ve Vítkovicích a odlévá obrovské
plastiky, které budou mít v Litomyšli svou premiéru,“
prozradil na únorové tiskové konferenci ředitel Smeta-
novy Litomyšle Jan Pikna. 
V minulých ročnících festivalu se výstavy odehrávaly
téměř výlučně v prostorách, které navrhl architekt
Josef Pleskot. To zůstane zachováno. Josef Pleskot

totiž vymýšlel místa, kde by sochy mohly stát. „Má
v hlavě pomyslné duchovní osy a duchovní místa, vše
má velmi dobře promyšleno,“ uvedl Jan Pikna.
Profesor Aleš Veselý se narodil v Čáslavi v roce 1935.
Od počátku 60. let je výraznou postavou české výtvar-
né scény. Proslul svými obrazy - objekty, ve kterých
využíval nezvyklé kombinace materiálů, jako kovový
odpad, textilie, dřevo apod. V posledních dvaceti
letech je znám díky plastikám a landartovým návrhům
obřích rozměrů. Vystavoval takřka po celém světě.
Od počátku 90. let působil jako profesor na Akademii
výtvarných umění v Praze.                     Prokop Souček

Kadesh Barnea Monument 1997. Jedna ze závěrečných vari-
ant projektu pro Negevskou poušť v Izraeli (v současné době
ve stádiu příprav). Předpokládaná realizace: monolitický
kámen o váze cca 480 tun, nosná konstrukce z nerez oceli,
výška cca 11,7 metrů. Zdroj: www.ales-vesely.cz

Čaj na stojáka:
Zrodí se nová
tradice?
První díl pořadu s názvem Čaj na stojáka se konal
ve středu 25. února v čajovně V Muzeu. Účinkujícím
v této litomyšlské literární one man show se může stát
prakticky kdokoliv. Stačí jen přijít poslední středu
v měsíci do čajovny, zaplatit třicet korun a chopit se
mikrofonu. Všichni návštěvníci, ze kterých se v průběhu
večera stanou účinkující, si pak své vstupné mohou vzít
zpět. Na několik otázek nám odpověděl i zakladatel
pořadu, litomyšlský čajovník Kamil Novotný.
Jak jsi spokojený s průběhem prvního pořadu a jaké
hosty uvidí Litomyšlané v příštích dílech?
Jsem naprosto nadšený, hodně jsem věřil Litomyšlá-
kům, že by to mohlo jít. Ale nečekal jsem, že laťka
vyletí tak vysoko. Připadal jsem si jak v pařížském
klubu, kde si ostřílení baviči vyměňují repliky, do toho
mezi čísly zněl klavír, prostě super. Nejvíc mne potěši-
ly obrovské, téměř fotbalové ovace, to je v takovém
malém prostoru opravdu síla. 
Myslíte si, že se pořad v Litomyšli uchytí?
Už se uchytil, spousta odvážlivců si připravuje své
skeče, dokonce s jedním z nich jsem domluven, že
bude potřebovat tabuli ke své „přednášce o sandá-
lech“. Hostem byli skvělí unplugged PSISKAPSI,  další
host bude ze SPgŠ s Rackem od Richarda Bacha
a na květen bude pořad hostit Petra Vášu, mistra fyzic-
kého básnictví. Rád bych také pozval vítěze české
Slam poetry, což je druh zábavy, který vlastně děláme
také, právě v tomto pořadu Čaj na stojáka. 
Určitě jste našel něco, co je třeba zlepšit, co to bylo?
Všechno klapalo, snad jen musím zajistit o mnoho více
židlí a lépe se připravit na takové množství lidí. Vůbec
se nestíhaly takhle naráz připravovat čaje. 
Mezi hosty byli téměř výhradně lidé kolem dvaceti
let. Myslíš si, že do čajovny na tuto akci najdou
cestu Litomyšlané, kterým je přes třicet?
Je mi 34 a myslím, že v každém věku má člověk něco
na srdci. A motto pořadu je Co na srdci, to na mikrofon.

Jaro je za dveřmi, u Dudychů
chystají Velikonoce

Již tradiční akci s názvem DUKE Velikonoce připravil
na víkend 4. – 5. dubna ateliér Duke Bohemia ve spo-
lupráci se Střední zahradnickou školou v Litomyšli
a SOU – SOŠ Polička. 
V době od 9.00 do 17.00 hodin budou pro veřejnost
otevřeny dveře obou ateliérů v Nádražní ulici, a to jak
ateliéru sochaře Jiřího Dudychy, tak ateliéru Duke
Bohemia, ve kterém vzniká autorská keramika pod
vedením Jiřího K. Dudychy. „Chceme lidem ukázat, že
keramika je normální řemeslo a že i my jsme normální
lidé,“ říká Jiří K. Dudycha a dodává: „Kdo bude chtít,
může si o keramice přijít popovídat, ať už se mnou
nebo přímo s autorem.“ 
Stejně jako v loňském roce si na své si přijdou i milov-
níci aranžování květin. Žáci vyšších ročníků střední
zahradnické školy zde předvedou velikonoční aranže
ušité na míru Dudychově keramice. Výtěžek z proda-
ných květinových vazeb zůstane opět zahradnické
škole.  Novinkou je spolupráce se SOU – SOŠ Polička.
Právě studenti poličského oboru kuchař – číšník patří
k české špičce v tzv. food carvingu (dekorativním vyře-
závání ovoce a zeleniny, pozn. red.). Případní zájemci
si pod jejich vedením budou moci food carving
vyzkoušet, a to v sobotu v době 10.00 – 11.00 a 15.00
– 16.00 hodin a v neděli od 14.00 – 16.00 hodin. 
Jiří Dudycha při této příležitosti představí nové návr-
hy pro ateliér Duke Bohemia. Jedním z nich bude
i luxusní dárková dóza na čaj, která nese otisk nejstar-
ší litomyšlské městské pečeti z roku 1347. Autor ji
vytvořil specielně k výročí 750. let od povýšení Lito-
myšle na město. 
V současné době připravuje Jiří Dudycha díla, kterými
se bude prezentovat na Východočeském salonu
v Hradci Králové. „Představte si panel s obrazem a přes

to bude had,“ popisuje svou vizi Jiří Dudycha. Společ-
ně se skupinou kolegů z Unie výtvarných umělců Hra-
dec Králové také uvažuje o výstavě na zámku v Nových
Hradech. Poslední detaily pak dokončuje na plastice
Rusalky s jezírkem, instalované v patře Hotelu Zlatá
Hvězda. 
Již podruhé za sebou se autor účastní prestižní dopro-
vodné akce Mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež ve Zlíně s názvem klapka 2009. S více
než jedním stem kolegů z několika zemí světa tak
i letos Jiří Dudycha ztvárnil po svém filmovou klapku.
Výsledná díla pak budou vystavena a následně vydra-
žena. Výtěžek z celé akce půjde na konto Vyšší odbor-
né školy filmové Zlín.
Akce DUKE Velikonoce byla zařazena do programu
oslav povýšení Litomyšle na město. Držitelé Výroční
karty Litomyšlana budou moci uplatnit desetiprocent-
ní slevu na nákup keramiky z ateliéru Duke Bohemia.

Text a foto Prokop Souček

Psychosomatické nemoci, 
jejich příčiny, léčba a prevence

Dovoluji si vás pozvat na dlouho očekávanou přednáš-
ku léčitelů Pavla a Petry Polokových na téma Psycho-
somatické nemoci, jejich příčiny, léčba a prevence. 
Všichni se nesnažíme o nic jiného, než jak si najít své
místo v praktickém životě. Jak ale na to, abychom
nalezli své poslání, bavil nás život a uměli se radovat
i z maličkostí? Jak na to, abychom si udrželi zdraví
anebo abychom si ho vrátili? Proč žijeme životy, které
se nám nelíbí, proč jsme nemocní? Stát se nemocnými
přitom umíme všichni, léčit sami sebe umíme také
všichni. Na přednášce se dozvíte, jak si ve svém životě
sami vytváříte osobní a pracovní problémy a své nemo-
ci. Proč žijete neuspokojivé partnerské vztahy. Jak
a za jakých podmínek můžete měnit svůj život, abyste
v něm nacházeli radost, štěstí a zdraví. Jak přijít

na příčiny nemocí našich dětí a jak je odstranit.
Ve druhé polovině přednášky bude prostor na vaše
konkrétní dotazy. 
Práce manželů Polokových je  založena na léčitel-
ských znalostech funkce vědomí člověka. Na znalos-
tech, jakými zákonitostmi se naše vědomí řídí a jak
tyto zákonitosti využít pro změny, které vám umož-
ní dělat poměrně rozsáhlé změny ve vašich životech
a které vám umožní sami si vyléčit své nemoci, pří-
padně nemoci vašich dětí. Budete zřejmě překvape-
ni, jak málo toho o sobě víte a jak zkreslený obraz
o sobě a o svých vztazích se svými blízkými máte.
Přednáška se koná 18. března v 17.00 v Čajovně
v muzeu. Srdečně jste zváni.  

Kamil Novotný Hostem prvního dílu byla litomyšlská skupina Psiskapsi
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Někteří z nás si klademe  otázku:,, Jaká je Tvá vůle,
Bože?“ Víme, že nás Bůh stvořil jako lidi, se kterými
má svůj plán. Žádá po nás, abychom tuto jeho vůli
poznávali a naplňovali ji, neboť nám chce v našem
životě prokazovat dobrodiní.
Jenže mezní situace nám křesťanům ukazují, že
s poznáním a naplňováním Boží vůle to není tak jed-
noduché. Jak si vyložit příkaz z Desatera Božích při-
kázání „Nezabiješ!“, když věřící ženě lékař řekne:,,
Buď půjdete na interrupci, nebo můžete zemřít vy
sama.“ Nebo jak se rozhodnout ve chvíli, kdy se vás
lékař zeptá, zda má pokračovat v léčbě vašeho těžce
trpícího příbuzného, jehož životní funkce jsou
mnoho dní udržovány za pomocí přístrojů? Jako
duchovní správce jsem doprovázel lidi v těchto těž-
kých chvílích, a na vlastní kůži jsem zažil nezpro-
středkovanou bolest z hledání a naplňování Boží
vůle v mezních situacích lidského života. 
Nikdo nemusí mít výčitky svědomí, když se pod tlakem

bolesti naštve na Boha. Pokud je to v rámci procesu
hledání toho, kdo vskutku Bůh je, pak to má v duchov-
ním zrání člověka své místo. Významný křesťanský
myslitel a literát C. S. Lewis po velmi bolestném umírá-
ní a smrti své ženy v složitém vnitřním rozpoložení
prohlásil:,,Jsme krysy v podivné Boží laboratoři.“
Těžce zkoušený člověk často hledá nejprve odpověď
na otázku, zda jeho Bůh je vskutku milujícím Bohem?
Bible říká, že vzkříšený Kristus se přimlouvá u Boha
otce za nás všechny podle svaté vůle Boží. Jistě se
Ježíš přimlouvá i za všechny trpící, aby se jim nakonec
dal poznat jako milující Otec. 
Ježíš neztratil v modlitebném zápasu v Getsemane
výhled na Boha. Proto zvolal: ,,Otče, chceš-li, odejmi
ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň."
A nakonec řekl svým spícím učedníkům: ,,Vstaňte,
pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje.“Ježíš
poznal, že musí jít cestou kříže, aby mohl všem lidem
otevřít dveře k spáse a k věčnosti. 
Božím základním viděním je, aby jak říká Bible „všich-
ni lidé došli spásy.“ Věřícím pak ukládá, aby po vzoru
Ježíše „konali skutky Boží“. 

Poznat Boží vůli v té či oné konkrétní situaci patří
k duchovnímu zápasu. Ač je v dnešní době v kurzu
rychlé a jasné rozhodování, přeci jen je velmi důležité
rezervovat si zejména pro klíčová rozhodnutí čas.
Samotné hledání se po vzoru Ježíše uskutečňuje pře-
devším v modlitbě, ve které věřící rozjímá nad slovy
Písma a pečlivě zvažuje všechny důsledky svých pří-
padných rozhodnutí. Nepřijde-li odpověď z nebe,
může pozvat k tomuto zápasu někoho z církve, aby mu
byl nápomocen. Toto vroucí klepání na nebe má
u Boha zaslíbení:,,Jestliže tedy vy, ... umíte svým
dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích
dá dobré těm, kdo ho prosí!“ 
Někdy po nás Bůh může chtít, abychom prošli těžkou
životní zkouškou. Nechť je nám v tomto případě
povzbuzením slovo Písma: „Půjdeš-li přes vody, já budu
s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hos-
podin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.“
Bible mluví o lidech víry, které Bůh obdaroval pro roz-
poznání a naplnění Boží vůle svou jedinečnou radostí
a pokojem. 
Přeji nám všem, abychom se v postním období setkali
s milujícím Bohem a naplnili tak svatou vůli Boží. 

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské 

Jaká je Tvá vůle, Bože? 
k zamyšlení...

z dopisů čtenářů

Sokolská jednota Litomyšl byla ochranitelkou
Sokola v Zábřehu na Moravě

Původně převážně český Zábřeh byl hrubými způsoby
poněmčován, zejména továrníkem Brassem. Ten
například přijetí Čechů do práce podmiňoval tím, že
jejich děti budou chodit do německých škol a že nebu-
dou vstupovat do českých spolků atp. V tomto nerov-
ném boji sehrálo velkou roli v roce 1896 otevřené
české gymnázium, postavené ve velké míře za podpo-
ry českých okolních obcí. Dále nemalou roli také
sehrála řada českých spolků a zvláště Sokol, který své-
pomocí za obdobné podpory i se zadlužením dostavěl
v roce 1913 sokolovnu, která umožnila daleko bohatší
činnost Sokola. A nyní jistě lépe pochopíme nadpis
a význam tohoto článku. V kronice zábřežského Soko-
la roku 1911 na str. 141 a 1914 str. 192 bylo zazname-

náno: Ochranitelkou zábřežského Sokola byla župou
jmenována jednota Sokola v Litomyšli, která se nás

ihned po jmenování dotázala, co může pro nás udělat.
Odpověděli jsme, že především potřebujeme finanční
pomoc na úhradu úroků na půjčku, kterou jsme uzavřeli
na dostavbu sokolovny, a zda by nemohli například
uspořádat každoročně nějakou slavnost nebo výlet a část
čistého zisku dát nám na splátku úroků. Dále že nepo-
hrdneme ani podporou mravní, například vzájemnými
návštěvami cvičení i jiných pořádaných akcí. A již brzy
po navázání našich styků zúčastnila se delegace z Lito-
myšle našeho okrskového cvičení a jejich krojovaná sku-
pina šla v čele průvodu. Později, když litomyšlská
ochranitelka pořádala 15. března 1914 ve Smetanově
domě akademii, tak na ní vystoupili naši dorostenci
i členi – muži i ženy. Také zde na programu byla čísla
hudební i divadlo. Dle pamětníků vzájemné kontakty
obou jednot pokračovaly i po roce 1914.

Jaroslav Franke, Zábřeh na Moravě

Zábřežská sokolovna

Devadesáté výročí Československého červeného kříže
6. února si připomínáme 90. výročí založení ČSČK. Ani
ne tři měsíce po vzniku Československa byl založen
ČSČK. První předsedkyní se stala Alice Masaryková.
Dne 11. ledna 1920 byl ČSČK přijat za člena Ligy spo-
lečností Červeného kříže a Červeného půlměsíce,
která sídlí v Ženevě. 21. ledna 1921 povolilo Minister-
stvo školství a národní osvěty svým výnosem organizo-
vat dorost ČSČK na školách.
Organizace ČSČK se po první světové válce zaměřila
především na pomoc postiženým válkou. V souladu
s mírovým programem Ligy společností ČK a ČP budo-
val ČSČK zdravotní ústavy a dětské prázdninové osady,
zřizoval poradny pro matky s dětmi, ambulatoria,
jesle, útulky rodiček, sirotčince, žákovské domovy,
útulky pro starce a pomáhal při živelných pohromách.

Činnost ČSČK se zaměřovala na poskytování první
pomoci. Dobrovolné sestry ČK byly každý rok proškolo-
vány jak teoreticky, tak prakticky. Pomáhaly na trans-
fuzní stanici při odběrech krve dobrovolných dárců.
Vykonávaly zdravotnické služby při kulturních, spor-
tovních a jiných společenských akcích. Ve spolupráci
s litomyšlskými lékaři organizoval ČK zdravotnické
přednášky a besedy. Členky naší skupiny školily
za odborné pomoci zdravotních sester z nemocnice
„Mladé zdravotníky“. Žáci se s úspěchem zúčastňovali
okresních i krajských soutěží Mladých zdravotníků.
Děti v mateřských školách si zdravotní hrou „Když
Alenka stůně“ osvojovaly zásady poskytování první
pomoci. Další činností byly sousedské návštěvy osa-
měle žijících občanů.
Jediným zdrojem našich příjmů byly peníze losů ČSČK
a částečně z prodeje členských známek. Přes tyto
minimální příjmy jsme přispívali na různé společenské
akce, obyvatelům postiženým přírodními katastrofa-
mi, přispěli jsme na zakoupení gamma nože pro dět-
skou onkologii v Praze, posílali jsme peníze Domu
Naděje v Litomyšli.
Bohužel, v poslední době není o naši činnost zájem.
Práce na školách s mladými zdravotníky úplně zanikla.
Nejde o prvenství, o body, ale o dovednost potřebnou
pro celý další život. Naším přáním je, aby hlavně mladí
našli cestu do ČČK.
Od roku 1993 už nejsme ČSČK, ale ČČK (Český červený
kříž).        Za MSČČK Božena Skálová a Milada Řípová

Po druhé světové válce pokračoval ČSČK organizačně
i obsahově v duchu předválečných tradic. Obrovský
kus práce vykonal při pátrací službě po nezvěstných.
Na počátku 50. let přestal ČSČK vykonávat řadu svých
dosavadních úkolů, neboť jejich zajišťování převzaly
státní orgány.
Na našem území zapustily humanitární myšlenky ČSČK
kořeny již před 130 lety. Pomocný spolek ČK fungoval
především jako pomocná organizace vojenské a zdra-
votnické služby. Školil ošetřovatelky (první kurzy se
konaly v roce 1874) a rozvíjel také charitativní pomoc.

Činnost ČSČK v našem městě
Krátce po vzniku Československa byl založen i v Lito-
myšli Československý červený kříž. Předsedkyní spol-
ku se stala odborná učitelka Julie Klípová,
místopředsedou MUDr. František Lašek. Činnost byla
zaměřena na školení dobrovolných sester v poskytová-
ní první pomoci a na charitativní účely.
V roce 1923 byl na dívčí škole založen Dorost ČK.
Vedoucí Dorostu byla odborná učitelka Dostálová.
Žákyně spolu s členkami ČK sháněly peníze, obnošené
šaty, boty a jiné dárky, rozdávaly denně porce mléka
pro nejpotřebnější děti a nejnuznější starce a stařenky
(informace čerpány z kroniky města).
Po druhé světové válce byly v čele ČSČK v Litomyšli
paní učitelky Žofie Červená, Marie Pštrossová a paní
učitelka Sobolová. Byla to nejsilnější organizace
ve městě. Měla 1430 členů.

Obec Benátky nabízí
k pronájmu

místní pohostinství.
Informace na

www.obecbenatky.cz
nebo na telefonu

731 151 868.
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3. díl – Čeští bratři
Vyhnáním biskupa dramatické události pro Litomyšl
ani zdaleka nekončily. Spory začínaly komplikovat
vztahy i mezi různými větvemi husitů. Na jaře roku
1425 proto přitáhli k Litomyšli radikální táboři, obsa-
dili město a dobyli hrad, kde pobořili mnoho budov
včetně katedrály. Město spravoval hejtman sirotků
Vilém Jeník z Mečkova. V roce 1432 ho nahradil Vilém
Kostka z Postupic, významný husitský diplomat, který
včas pochopil nutnost ukončit zdlouhavé, zemi pusto-
šící války. V bitvě u Lipan v roce 1434 to prý byl on, kdo
zabil Žižkova nástupce Prokopa Holého. Za své služby
dostal v září 1436 od krále Zikmunda litomyšlské pan-
ství do zástavní držby. Dlouho se z obohacení nerado-
val, protože již v listopadu byl zavražděn ve vojenském
táboře při obléhání Hradce Králové, drženého radiká-
ly. Jeho rodu však zůstala Litomyšl zachována, stejně
jako řada dalších panství. Kostkové se tak díky válkám
vyšvihli z bezvýznamného chudého rodu mezi nejpřed-
nější rody království.
Také Vilémovi synové se podíleli na politickém dění
v zemi. Bohuš Kostka se účastnil dobývání Prahy Jiřím
z Poděbrad v roce 1448. Jeho bratr Zdeněk byl Jiříko-
vým diplomatem a v roce 1467 se stal dokonce nevyš-
ším purkrabím (nejpřednějším úředníkem v Čechách),
ale již o rok později padl v boji proti uherskému králi
Matyáši Korvínovi. Další z bratrů, Albrecht, vedl v roce
1464 poselstvo k francouzskému králi, aby mu předlo-
žil Jiříkův návrh na vytvoření spolku křesťanských
panovníků, který měl zaručit mír v Evropě a její obra-
nu proti na Balkáně vítězně postupujícím Turkům. Alb-
recht ale později přešel na Korvínovu stranu a stal se
katolíkem, aby pro rod udržel statky na Moravě. V Lito-
myšli tak vládl nejmladší bratr Jan, který se stal příz-
nivcem českých bratří.

pora měla své meze – jen pokud nebyli sami ohroženi.
Ve městě žila řada šlechticů i významných osobností.
Duchovními správci sboru byli Jan Táborský, známý
kazatel Vavřinec Krasonický a po něm od roku 1532
Jan Augusta, biskup jednoty jednající s Lutherem,
Kalvínem, králem Ferdinandem I. i císařem Karlem
V. V Litomyšli žil také Martin Kabátník, který podnikl
v letech 1491-1492 cestu do Svaté země a Egypta, aby
tu pátral po obcích původních křesťanů. Jeho zážitky
vyšly poprvé knižně v roce 1518. Působil zde i význam-
ný lékař Jan Černý-Niger, Marta z Boskovic tu napsala
v roce 1507 dopis králi, ve kterém se zastávala bratří,
a stala se tak jednou z prvních českých žen angažují-
cích se ve veřejném dění. Bratří založili vlastní školu
i špitál a v roce 1503 sem byl povolán tiskař Pavel
z Meziříčí, aby zde založil jednu z nejstarších českých
tiskáren.
Žádná prosperita však netrvá věčně. V květnu 1546
zachvátil obě města, zámek i cenný bratrský archiv
velký požár (prý tehdy foukal tak silný vítr, že zanášel
plameny až do Kornic). Ještě větší pohromu pro bratří
znamenal následující rok. Spory mezi protestanty
a katolíky v Německu přerostly ve válku a Češi ji využi-
li k svému prvnímu polovičatému povstání-nepovstání
proti Habsburkům. Po vítězství nad německými protiv-
níky v bitvě u Mühlberka využil král Ferdinand I. příle-
žitost a vypořádal se s domácími odpůrci. Bohuš III.
Kostka, v jehož pražském domě se spiklenci scházeli,
byl potrestán odnětím většiny svých statků včetně
Litomyšle. Na jaře 1548 byl v lesích za Sloupnicí zradou
litomyšlského měšťana zajat biskup Jan Augusta
a krátce nato byli bratří vypovězeni ze země – odešli
do Polska a na Moravu.
Litomyšl, ve které převládli utrakvisté (kališníci), poté
pro královskou komoru spravoval hejtman Šebestián
z Šenajchu (Schönaich) s bratrem Fabiánem, jedním
z hrdinů bitvy u Mühlberka.            Petr Chaloupka, RML

Tehdejší Litomyšl se vzpamatovávala z válek (např.
kostel začal zase sloužit původnímu účelu – prasata
z něj byla vyhnána) i z ničivého požáru z roku 1460.
Čekaly ji léta rozkvětu. Po husitských válkách měla jen
necelý tisíc obyvatel, ale rychle se rozvíjela a dále
počešťovala. Zemědělství si stále zachovávalo svoji
důležitost, ale rostla např. soukenická produkce, která
byla na přelomu 15. a 16. století vyvážena i do Uher.
Od roku 1512 byl každý týden pořádán masný trh
a v roce 1524 se místo dvou konaly již tři výroční trhy.
Město pro svůj špitál přikupovalo statky v okolních
obcích (ve Sloupnici, v Heřmanicích, na Budislavi aj.)
a budovalo tak panství, které drželo až do roku 1848.
Podsíně na náměstí jsou doloženy již v roce 1457; byly
opravovány domy, městské brány, Kostkovský palác
i kostel Povýšení sv. Kříže (ten byl v té době samozřej-
mě kališnický, na konci 15. století tu vzniklo literátské
bratrstvo – spolek provozující liturgický zpěv). V první
polovině 16. století sem začínala pronikat i renesance
(ve 40. letech postavil kameník Blažek dům U Rytířů).
Na rozvoji se výrazně podíleli čeští bratří. Církev zalo-
žená v roce 1457 hlásala původně rozchod se světem,
odmítala jeho instituce i vzdělanost. V roce 1475 je
v Litomyšli poprvé doložen jejich sbor. Na zesvětštění
jednoty na synodu v Brandýse nad Orlicí v roce 1490
měli zásluhu i litomyšlští bratří vedení Janem Klenov-
ským. Bylo tu ustoupeno od zásady dobrovolné chudo-
by, členům církve bylo umožněno zastávat úřady a tak
se otevřela cesta pro vstup do té doby se zdráhajících
šlechticů a měšťanů.
Syn Jana Kostky Bohuš II. založil v roce 1490 pro bra-
try Horní město, které se rozkládalo kolem dnešní
Jiráskovy ulice a mělo vlastní radnici v místech
pozdějšího piaristického chrámu. Litomyšl se stala
vedle Mladé Boleslavi nejdůležitějším bratrským cent-
rem. Jejich víra se šířila také do okolí. Kostkové byly
obhájci všeobecně pronásledované jednoty, ale pod-

Závěť Martina Kabátníka
Nová církev – jednota bratrská – usilovala o obrodu
víry a svoji inspiraci hledala v prvotních společen-
stvích křesťanů. Tak vznikl záměr jednoty zjistit, zda
někde takové starokřesťanské obce zachovávající řády
původní apoštolské církve stále existují. Na náklady
majitele litomyšlského panství Bohuše II. Kostky
z Postupic byla v roce 1491 zorganizována skutečná
expedice, jejíž členové navštívili různé vzdálené
země. Nejdále se dostal litomyšlský měšťan Martin
Kabátník, který jel přes Turecko a Sýrii do Jeruzaléma
a dále až do Egypta. Domů se vrátil v listopadu 1492.
Výprava svůj původní účel nesplnila, neboť žádné
prvotní „nezkažené“ křesťanské obce nikde nenalezla.
Zážitky Kabátníka jako jediného z členů výpravy byly
zaznamenány a následně vydány tiskem. Vznikl tak
jeden z nejstarších a nejoblíbenějších českých cestopi-
sů. Martin Kabátník žil až do své smrti v roce 1503
v Litomyšli, o dva roky dříve napsal svoji poslední vůli.
Litomyšlské tisky
V roce 1503 byla v Litomyšli zřízena jedna z nejstarších
tiskáren v Čechách. Tiskařská živnost přetrvala
v našem městě i v dalších staletích a je živá dodnes.
Prvním zdejším tiskařem byl Pavel z Meziříčí, jeho tis-
kárna se nacházela v domě na Novém (horním) městě
v místech pozdější zámecké zahrady naproti muzeu.
Později působila na různých místech ve městě, v novo-
dobé historii sídlila tehdejší Augustova tiskárna
v domě vedle děkanského kostela. V průběhu staletí

Pochází původně ze sbírek známého litomyšlského
kupce Quidona Šimka. V roce 1906 jej v Litomyšli nav-
štívil potomek Kostků z Postupic, Ivan Kostka. Při pro-
hlídce jeho sbírek jej nejvíce zaujal právě uvedený
dukát. Ivan Kostka projevil o tuto minci zájem. Šimek
ji neprodal, ale slíbil, že objeví-li se další na nějaké
aukci, dá mu vědět. Stalo se tak v roce 1910 na aukci
ve Frankfurtu nad Mohanem, nakonec však Kostkové
dukát v dražbě nezískali.  
Nápisová deska z dolní brány
Kamenné hradby byly v Litomyšli vybudovány v polo-
vině 14. století. Probíhaly od biskupského sídla
(později hradu a zámku) k dnešní pedagogické škole,
dále po Vodních valech až ke kinu Sokol, kde se stáče-
ly ve směru Nerudovy ulice a pokračovaly dnešní
Zámeckou ulicí, na jejímž konci navázaly opět
na opevnění návrší. U výjezdů z hlavního náměstí byly
prolomeny dvěma hlavními branami, horní neboli
německou a dolní neboli českou. Názvy bran odkazo-
valy na převažující jazyk obyvatelstva sídlícího
ve směru, kterým se z brány vycházelo. Malá branka
byla přibližně ve místech dnešní Ropkovy ulice. Vlast-
ní opevnění získalo koncem 15. století také Nové
město. Hradby i brány byly mnohokrát opravovány.
V roce 1536 došlo k důkladné přestavbě dolní brány,
na níž byla osazena rozměrná kamenná deska s latin-
ským nápisem, který přál Kostkům z Postupic dlouhá
a šťastná léta panování. Brány i většina hradeb byly
zbourány v 19. století. Dodnes se dochovaly zbytky
hradeb v poměrně dlouhém úseku kolem klášterních
zahrad a děkanské zahrady; z opevnění horního města
stále stojí červená věž.                       René Klimeš, RML

byly v Litomyšli vytištěny stovky děl náboženských,
vědeckých i zábavných. K nejstarším zdejším tiskům
patří „Práva městská“ od Brikcího z Liczka z roku
1536, který se jako první pokusil sjednotit městské
právo.
Dukát se znakem Kostků 
Vilém II. Kostka z Postupic držel Litomyšl spolu se
svými nedílnými bratry. Od roku 1515 vykonával úřad
nejvyššího mincmistra království Českého, a to až
do své smrti v prosinci 1521, kdy se sám zabil výstřelem
z ručnice. Zlaté dukáty českého krále Ludvíka Jagel-
lonského (1516-1526), které se tehdy razily, nesou
vyobrazení svatého Václava a dosti neobvykle i erbu
nejvyššího mincmistra, hraběte Kostků z Postupic. 
Konkrétní exemplář dukátu, který bude prezentován
na podzimní výstavě v muzeu, má i „moderní“ historii.

Dukát českého
krále Ludvíka
Jagellonského
se znakem
Kostků
z Postu-
pic.

seriál

seriál
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Vedoucí muzea Bedřicha Smetany Olga Mojžíšová:
Veřejnost o existenci Smetanových kreseb neví

Před 185 lety, 2. března roku 1824, se v Litomyšli naro-
dil její nejvýznamnější rodák, hudební skladatel Bedřich
Smetana. 
Jen málo Litomyšlanů ví, že pod hlavičkou Národního
muzea již několik desítek let existuje instituce s názvem
Muzeum Bedřicha Smetany. Sídlí v Praze na Novotného
lávce. Z jeho oken je překrásný výhled na řeku Vltavu,
Karlův most i Pražský hrad. V prostředí kanceláře, vyba-
vené historickým nábytkem, jsme položili několik otázek
vedoucí muzea paní PhDr. Olze Mojžíšové.
Litomyšlané minulý týden oslavili 185. narozeniny
Bedřicha Smetany bujarou veselicí s masopustním
průvodem. Chystá nějaké oslavy Muzeum Bedřicha
Smetany?
Pro letošní rok žádné velké oslavy nechystáme. Výročí
narození Bedřicha Smetany oslavujeme pouze tehdy,
pokud je opravdu kulaté. Když otevíráme doplňkové
výstavy k naší expozici, děje se tak většinou právě
v souvislosti s výročím narození Bedřicha Smetany.
Společnost Bedřicha Smetany, která je úzce propojená
s naším muzeem, založila novou tradici a pravidelně
pořádá v den Smetanova narození již několik let piet-
ní vzpomínku u hrobu skladatele na Vyšehradě 
Velká část Litomyšlanů nemá o existenci pražského
muzea Bedřicha Smetany tušení. Můžete nám před-
stavit činnost muzea?
V roce 2006 jsme slavili osmdesát let od založení
muzea. K této příležitosti zde byla až do loňského roku
k vidění jubilejní výstava, prezentující zajímavé, uni-
kátní i kuriózní materiály ze všech našich sbírkových
fondů včetně nejzajímavějších nových akvizic. Muze-
um bylo založeno s tím, aby shromažďovalo nejen ori-
ginální památky, které se vztahují k životu a dílu
Bedřicha Smetany, ale aby dokumentovalo i osudy
jeho děl a také širší dobový kontext, který samozřejmě
Smetanu ovlivňoval, tj. obecněji hudbu a hudební
i společenský život 19. století, jeho současníky, přáte-
le, spolupracovníky, interprety i třeba další osudy
Smetanovy rodiny apod. Důležitou oblastí je také
dokumentování recepce a provozování jeho děl od 19.
stol.(tedy ještě i doby Smetanovy) až do současnosti,
a to jak doma, tak v zahraničí. Jsou zde i materiály,
které dokumentují činnost Společnosti Bedřicha Sme-
tany i samotného Smetanova muzea, smetanovských
badatelů a interpretů. Záběr muzea je velice široký
a spektrum sbírkových fondů také.
Co všechno máte ve sbírkách za poklady?
Máme nejen originální rukopisný fond, tj. většinu
autografů Smetanových děl včetně skic a studijních
úloh, korespondenci, deníky, další dokumenty, osob-
ní památky a trofeje, ale vedle toho i řadu dalších
obsáhlých a zajímavých fondů – např. sbírku tuzem-
ských i zahraničních divadelních programů, cedulí
a plakátů, a to od 19. století do současnosti. Je zde
celá řada rodinných památek včetně např. nábytku,
který je dnes vystaven v našich expozicích, ale také
mnoho různých předmětů, které nějakým způsobem
dokumentují smetanovskou tradici nebo připomínají
třeba Smetanovy přátele. Obzvlášť bohatá je sbírková
kolekce mapující recepci především Prodané nevěsty.
Máme krásnou kolekci skla a porcelánu s motivy Pro-
dané nevěsty, což je třeba velice vděčný výstavní
materiál. Máme i výtvarnou sbírku, ve které najdete
kromě portrétů B. Smetany, ale i řady jiných osobnos-
tí další různé smetanovské motivy, ale třeba i krásnou
sbírku pragensií z 19. století či kompletní emise poš-
tovních známek s B. Smetanou. Za zmínku určitě stojí
i fond scénografie, vždyť na scénování oper se podíleli

Stává se vám ještě po tak dlouhé době od úmrtí Bed-
řicha Smetany, že objevíte něco úplně nového, co
nikdy nikdo nepublikoval nebo nevystavoval?
Samozřejmě, stává se to. Neustále se objevují nové
věci, hlavně sklo a porcelán s Prodanou nevěstou nebo
fotografie, hudebniny, zvukové nahrávky. Objevy se
ale dějí i v případě Smetany samotného. Stává se, že se
dozvíme, nebo nám i někdo nabídne rukopisy nebo
dopisy, o nichž jsme buď věděli jen z nějakých starších
opisů, fotografií nebo písemných zmínek, ale nevědě-
li jsme, zda ještě existují a kde se nacházejí. Stalo se
nám také, že se našly věci, o kterých jsme žádnou
dokumentaci, žádné ponětí neměli. To jsou pak oprav-
du unikátní objevy. 
Můžete uvést nějakou zajímavost z poslední doby?
Velice závažným objevem byla Smetanova kompletní
tužková skica k jeho poslednímu orchestrálnímu dílu
Pražský karneval, podle níž vyhotovil partituru.
Ve smetanovské literatuře se až do nedávné doby uvá-
dělo, že Smetana toto dílo psal pouze na základě star-
šího obsáhlejšího náčrtu ve svém zápisníku motivů.
O existenci této skici se vůbec nevědělo.
Spolupracujete nějakým způsobem s litomyšlskými
kulturními institucemi, nebo je vzdálenost Praha -
Litomyšl příliš velká?
Některé sbírkové předměty z našeho muzea jsou
zapůjčeny v rodném bytě Bedřicha Smetany, který
dříve dokonce spadal pod naši správu. Potom přešel
pod Národní památkový ústav a následně pak pod
Regionální muzeum Litomyšl. Zápůjčkami, nebo
odbornou pomocí a radou jsme se podíleli na někte-
rých výstavách, které se v rodném bytě konaly, a to
i ve spolupráci s festivalem Smetanova Litomyšl. Před
pár lety jsme například zapůjčili kostým Milady z Dali-
bora, který byl vystaven v rodném bytě a byl velmi
okázale prezentován.
Při předání čestného občanství Města Litomyšle
dirigentu Liboru Peškovi zmínil Vojtěch Stříteský
fakt, že propagovat Smetanovu hudbu je o poznání
těžší, než je tomu u hudby jiných českých skladate-
lů. Čím je to podle vás způsobeno?
Tradice, která má své kořeny ještě v posledních letech
Smetanova života, z něj učinila zakladatele národní
hudby, a tím skutečně nejnárodnějšího skladatele.
Možná právě toto symbolické postavení i postupně
vytvořená interpretační a inscenační tradice se do jisté
míry staly interpretačně omezující a svazující. Ve světě
je Smetana chápán jako skladatel především národní
a pro zahraniční hudebníky je interpretace jeho skla-

vždy ti nejlepší výtvarníci. Tento fond čítá návrhů!
Máme i velký notový archiv s nejrůznějšími vydáními
Smetanových děl, fonotéku, v níž k nejcennějším patří
kolekce standardních desek, které zachycují ještě onu
velkou generaci smetanovských interpretů počátku
a 1. poloviny 20. stol. Významnou část sbírek tvoří
i fond písemností a tisků, které také reflektují smeta-
novskou problematiku a kontext doby, včetně obsáh-
lých celků korespondence z pozůstalostí některých
jeho žáků a součastníků – například Josefa Jiránka,
Františka Pivody, Jana Ludevíta Procházky a dalších.
Velice rozsáhlý je také náš fotoarchiv s časovým zábě-
rem od doby Smetanovy prakticky až do současnosti.

Proseč 
Terézy Novákové
Osvětová beseda Proseč společně s obcí Proseč a obec-
ní knihovnou Proseč vyhlašuje 19. ročník literární sou-
těže Proseč Terézy Novákové 2009. Tato soutěž je
pořádána na počest známé české spisovatelky Terézy
Novákové, která část svého života žila a tvořila v Pro-
seči. Hlavním cílem této soutěže je podpořit neprofesi-
onální autory všech generací, kteří se mohou
prezentovat ve dvou kategoriích, a to próza všech
žánrů a poezie. Přihlášku a podrobné podmínky soutě-
že získáte na adrese www.prosec.cz.

Eva Rejentová, OÚ Proseč

Hledáme na částečnou výpomoc

ÚČETNÍ
na vedení jednoduchého účetnictví

max. 30 hod. měsíčně, nástup dohodou.
Více informací na tel.: 602 406 302

z mikroregionu

deb mnohdy ožehavá. Když se svým nastudováním při-
jedou do České republiky, jsou silně konfrontováni
s tím, jak se Smetana hraje u nás, s naší interpretační
tradicí. Jeho hudba je také interpretačně poměrně
náročná. Vltava už dnes problémem samozřejmě není
a hraje se poměrně často, rovněž komorní skladby jsou
poměrně známé i dost hrané. Poměrně velké možnosti
nabízí klavírní dílo, které je velice krásné ale zároveň
velice obtížné – mnohem těžší, jak říkají klavíristé,
než třeba Chopin a Liszt. Tím, že není příliš hrané a tím
známé, není např. součástí soutěžních repertoárů, tak
se samozřejmě netěší přílišnému zájmu interpretů.
V České republice je několik klavíristů, kteří se Smeta-
novým klavírním dílem systematicky zabývají. Mají
zkušenost, že když Smetanu v zahraničí uvedou, set-
kají se jeho klavírní skladby s nadšeným ohlasem
a jsou pro tamní publikum velkým překvapením. 
Navíc je smetanovský repertoár dnes velice úzký. To,
co se dnes nejen v zahraničí, ale i u nás hraje, je
v postatě jen Má vlast, či spíše některé její části, něco
z klavírního díla a komorní tvorba. To ostatní se hraje
jen výjimečně, i když jde o hodnotná a krásná díla.
Velice těžké je dnes prosadit jeho opery, což je velice
náročné nejen z inscenačního a provozního hlediska.
Obtížný je jazyk a náměty jsou z dnešního pohledu
možná příliš neatraktivní, protože jiná libreta ve své
době k dispozici neměl. Zde je podle mého názoru ten
největší dluh vůči Smetanovi, neboť hudebně jsou
jeho opery na světové úrovni. Jedinou výjimku před-
stavuje Prodaná nevěsta, opera, jež prošla celý svět. 
Co chystáte pro rok 2009?
Chystáme doprovodnou výstavu k naší stálé expozici.
Bude věnována stému výročí pražského pěveckého
sboru Smetana – souboru, který již končí svou exi-
stenci, ale vykonal v oblasti sborového zpěvu velmi
mnoho. Rozjednán je i výstavní projekt v Litomyšli –
v rodném bytě Bedřicha Smetany.
O jakou výstavu se bude jednat?
Jako každoročně by to měla být malá výstava v jedné
z místností rodného bytu. Měly by se tam vystavovat
Smetanovy kresby, což jsou věci velice roztomilé,
možná kuriózní, ale zajímavé a v souvislosti se Smeta-
nou málo známé. 
O jaké kresby se jedná?
Je to soubor tužkových kreseb, který možná nebyl jako
celek ještě nikdy vystaven. Smetana si kreslil
pro zábavu, možná i z dlouhé chvíle nebo z dokumen-
tačních důvodů- zachytil tak některé své zážitky,
místa, nebo jen popustil svou fantazii. Některé jedno-
tlivé kresby nebo menší skupiny byly vystavovány
v rámci různých výstav, jsou i v našich expozicích, ale
jen jako ukázky, které doprovázejí určité téma. Mys-
lím, že veřejnost o existenci těchto kreseb neví. 
Kdy bude výstava otevřena?
Pravděpodobně na začátku provozní sezóny rodného
bytu Bedřicha Smetany. Výstava by měla být součástí
programu Smetanovy Litomyšle.

Ptal se Prokop Souček
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Sucha Marian - Setkání s Kubou, Peroutka - O české
a německé kultuře, Regionální muzeum Litomyšl -
Pomezí Čech, Moravy a Slezska, 13. komnata, Čermák
Josef - Prahou Franze Kafky, Gray John - Mars a Venu-
še ve stresu, Göpfertová - Zdravotní rádce na cesty,
Egypt, Brunnegger - Osení v bouři, Goldstone - Čtyři
královny, Bee Peta - Každodenní fitness, Atkinson -
Masáže vlastníma rukama, Drulák Petr - Jak zkoumat
politiku, Šmolka Petr - Manželská a rodinná…, Neu-
mann - Umění diplomatického…, McCloud - Jak rozu-
mět komiksu, Hrbek David - Robert Vano - někdy ráj,
Liška - Panovníci českých zemí, Hudec Mojmír -
Pasivní rodinný dům, Městské muzeum - František
Matouš Klácel, Suchý Jiří - Historky Ferdinanda…,
Hýža Marek - Vodácká putování s…, Grisham John –
Předvolání, Hall Steven - Čelisti slov, Reichs Kathy -
Kosti v písku, Littell - Laskavé bohyně, Erskinová -
Údolí havranů, Katzenbach - Vražedné alibi, Hannah
- Ztráty a lži, Kerouac Jack - Kniha snů, Kohout Pavel

– Smyčka, Davis - Jedna panna navíc, Atwood - Pří-
běh služebnice, Francome - Temné tajemství, Hossei-
ni - Tisíce planoucích sluncí, Soeteman - Černá kniha,
Link Kelly - Dějí se větší podivnosti, Parker Robert -
Drobné mince, Urban Miloš - Lord Mord, Laurie Hugh
- Obchodník se smrtí, Hiršal Josef – Párkař, Cornwell
- Píseň meče, Clarke - Už zase skáču přes Merde!,
Robinson – Ztrácení, Crusie - Nešťastné slečny Šťast-
né, Archer - Čas pomsty, Proctor - Černý rytíř, Palmer
Alec - Démoni pralesa, Reilly - Posvátné kameny,
Nachtmanová - Utajené polibky, Ševčíková - První
láska = velká sázka, Connolly - Neodpočívej v pokoji,
Valkova - Panenka, která řekla ne!, Starling – Zatmě-
ní, Fousek Josef - Cesty za nadějí, Formánek - Mluvi-
ti pravdu, Rejžek Jan - Nic moc, Cussler – Štvanice,
Grafton Sue - T- jako tabu, Von Ziegesar - To je ona
okouzlující, Christie - V hotelu Bertram, Müller -
Schody do nebeského, Ostrovačice, Procházková -
A mám, co jsem chtěla

185 let - 2. 3. 1824 se v Litomyšli narodil Bedřich
SMETANA, nejvýznamnější rodák našeho města, zaklada-
tel české národní hudby. Každoročně se k jeho oslavě
konají hudební slavnosti Smetanova Litomyšl, k návště-
vám je určen rodný byt, město žije jeho odkazem.
180 let - 20. 3. 1929 se narodil ve Skutči Josef
KUČERA. Studoval gymnázium v Litomyšli a stal se
významným chemikem, odborníkem v cementářském
průmyslu.
160 let - 27. 3. 1849 se narodil v Dobrušce František
Adolf ŠUBERT, ředitel Národního divadla v Praze,
novinář a dramatik. Byl slavnostním řečníkem při
otevření Smetanova domu v Litomyšli roku 1905.
105 let - 11. 3. 1854 se narodil Josef Karel PAĎOUR,
řídící škol v Kozlově, ve Svinné a v dalších místech.
Zakládal hasičské sbory a organizace Sokol v okolních
obcích. Byl též náčelníkem okresní hasičské jednoty. 
120 let - 1. 3. 1889 se narodila v Litomyšli Josefa
SOBOTKOVÁ, učitelka v Dolním Újezdě, Jarošově
a v Litomyšli. Byla učitelkou cvičné školy, jednatelkou
Okresní péče o mládež, činná v řadě dalších spolků.
105 let - 29. 3. 1904 se narodil v Nových Sídlech
u Morašic Josef KVAPIL, literární historik, kritik
a překladatel. Učil na středních školách a je autorem
slovníků spisovatelů Francie, Belgie i České republiky.
105 let - 7. 3. 1904 se narodil ve Zbyšově u Brna Josef
SKUTIL, historik a vlastivědný pracovník. Vydal studii
z minulosti Litomyšlska.
90 let - 9. 3. 1919 zemřel v Praze František URBAN,
autor slavnostní opony ve Smetanově domě v Litomyš-
li a v divadle v Pardubicích.
70 let - 23. 3. 1939 zemřel v Sadské Tobiáš Eliáš
TISOVSKÝ, vlastním jménem Tobiáš Eliáš. Studoval
v Litomyšli na gymnáziu, byl chemikem cukrovaru
a redaktorem sborníku Jiráskova Litomyšl.
50 let - 26. 3. 1959 zemřel v Litomyšli Felix VLACH,
důstojník čs. armády, za II. světové války okresní
náčelník Obrany národa a politický vězeň. 

120 let - Roku 1889 byl v Litomyšli přítomen a ubyto-
ván císař a král František Josef I. Byl přítomen na vel-
kých vojenských cvičeních v okolí.
115 let - V roce 1894 byl na místním hřbitově odhalen
pomník na počest spisovatele A. V. Šmilovského.
V Litomyšli se konala okresní národopisná a průmyslo-
vá výstava.
105 let - Roku 1904 bylo zavedeno v Litomyšli elek-
trické osvětlení města.        Připravil Miroslav Škrdla

Kalendárium Litomyšle
březen 2009

Jablko nepadne daleko od stromu
Když si vzpomínám na svoje dětství, vybavuji si, že
jsem často viděla svoje rodiče, především otce, číst.
Někdy to bývalo i během dne, ale večer před usnutím si
oba pravidelně vzali knížku a začetli se. A to i tehdy,
když už jsme měli doma televizi.
Maminka, pravda, někdy usnula i s knížkou v ruce,
zato tatínek vydržel třeba i do půlnoci. A to ráno brzo
vstával!
A tak asi nebylo nic divného na tom, že jsem se i já už
jako dítě přihlásila do knihovny a „hltala“ brzy i kníž-
ky, určené dospělým.
Když dnes přijdou děti s paní učitelkou do knihovny
a ptám se, zdali tu či onu knížku znají, všichni se hor-
livě hlásí. Ale pak vyjde najevo, že příběh znají z tele-
vize anebo jej mají doma na videu. Na otázku „A kdo
z vás si to přečetl?“ se obvykle nesměle zvednou tři
čtyři ruce.

Nechci tady „brečet na nesprávném hrobě“, protože to
není vina těch dětí. A také ne školy anebo knihovny.
My i škola se můžeme snažit děti „přimět, nalákat či
dovést“ ke čtení, ale rozhodující je vliv rodiny. 
A tak jsem moc zvědavá, jak dopadne anketa „Kniha
mého srdce“, kterou v rámci stejnojmenného pořadu
vyhlásí Česká televize ve spolupráci s Českým rozhla-
sem a knihovnami celé naší republiky. Cílem celé akce
není jen zjistit, která kniha je v naší republice tou
„nejoblíbenější“, ale také podpořit čtení, vydávání
knih a popularizovat činnosti knihoven.
Hlasování proběhne od 4. do 19. dubna, takže už
nemáme moc času na rozmyšlení, která že je „kniha
mého srdce“.  (Já jen tiše doufám, že v zájmu o čtení
a zapojení se do ankety dopadneme lépe než v meziná-
rodním průzkumu matematických znalostí žáci čes-
kých škol.)                                             Jana Kroulíková

Blabovy stromy ve studiu
Litomyšlská kapela Blabovy stromy vyrazila opět
po roce nahrávat Demo nahrávku. O kapele jste se
mohli dočíst v Lilii 09/2008. Kapela tentokrát zvolila
technicky dobře vybavené studio ve Vysokém Mýtě.
Kvůli finančním možnostem se nahrávalo pouhé dva
dny. Jeden den byl nahrán zvukový záznam do stop,
další den následovala tzv. „míchačka“ (míchání zvuko-
vých stop). I přes ten časový pres je kapela s výsledkem
spokojena. „Ohlasy jsou zatím překvapivě dobré. Občas
jen upozornění na nějaké zaškvrčení – to je ale holt

součást naší hudby,“ říká kapelník Jindřich Klička.
Nahrávka, která obsahuje 10 autorských písní, nemá
žádné složitější aranžmá ani „vychytávky“. Je to spíše
takový dobře nahraný živák. Nic víc, nic míň. Poděko-
vání Blabových stromů patří všem (Tomu), kdo nás
inspirují(e) při tvorbě písniček. Dále samozřejmě
lidem, kteří písničky poslouchají. Více informací
a nahrávku ve formátu MP3 je možné si zdarma stáh-
nout na internetové adrese: www.blabovystromy.ic.cz

-red-

Nikdy
nezapomeneme!
5. března si více než kdy jindy vzpomeneme na pana
Jiřího Famfulíka, který nás toho dne přesně před dese-
ti roky opustil.
Jeho život byl naplněn mimo jiné řadou koníčků, které
pěstoval s pro sebe charakteristickou trpělivostí a
oddaností. K jeho největším vášním patřil silniční
motorismus, jemuž se aktivně věnoval několik let.
Zájem o technické fungování věcí kolem sebe ho vedl k
výrobě sofistikovaných vynálezů, kterými překvapoval
své okolí a rodinu a které činily především šťastným
jeho samotného. Svůj čas však zároveň dokázal rovno-
měrně rozdělit mezi své zájmy, rodinu a přátele, a snad
i proto byl vždy oblíbeným společníkem, za kterým
jsme si pro radu a útěchu chodili všichni rádi.
Rádi ho měli všichni a nezapomněl na něj nikdo.

Jiráčkovi Brno a Litomyšl

Vševědova oprava
První kolo soutěžní hry Litomyšlský vševěd začalo
později, než mělo, ale z toho vyplývá, že jste nic
nezmeškali a máte čas do 16. 3. vyřešit všechny úkoly.
Druhé kolo začne 27. března a třetí 27. dubna 2009. 

Eva Pecháčková
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z dopisů čtenářů

z dopisů čtenářů

Dne 15.března 2009 si připome-
neme druhé smutné výročí, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička
Helena Kociánová. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Dne 7. března oslaví své 90.
narozeniny Božena Kopecká z Nové Vsi u Litomyšle.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let ze srdce
přejí dcery s rodinami.

Posíláme srdečnou gratulaci k vynikajícímu vítěz-
ství v anketě časopisu Travel in the Czech republic,
přejeme vám i celému krásnému městu hodně pěkných
chvil v roce oslav 750. výročí povýšení Litomyšle
na město.                                      Vaši zapálení Litomyšlané

Jarda a Zuzana Růžičkovi, Praha - Břevnov
Je to již neuvěřitelných 10 roků, kdy 5. 3. 1999

odešel z tohoto světa pan Jiří Famfulík. Narodil se
v Litomyšli, po vojně sloužil na letišti v Chrudimi.
Dlouhá léta pracoval ve Vertexu Litomyšl ve vývoji.
Jeho velikou láskou byl motorismus a letecké mode-
lářství. Byl rovněž aktivní na sportovním letišti Vysoké
Mýto – Harta. Jeho technické a sportovní kvality se
prokázaly hlavně v silničním závodním motorismu.
Vrcholem bylo „postavení“ závodního motocyklu FAVA
společně se Slávkem Vaňousem z České Třebové (proto
FAVA). Tento technický skvost je možno zhlédnout
ve Dvoře Králové v Motocykl veterán museum. Jiří
Famfulík měla zlaté srdce i ruce. Vzpomínáme!

Kamarádi z motorismu a leteckého modelářství

Vzpomínky
a gratulace

Litomyšlský Patriot
Dokážeme město Litomyšl budovat tak, aby výsledek
sloužil především občanům města a současně byl váb-
ničkou pro lidi z okolí a turisty? Dokážeme za málo
peněz udělat hodně muziky? Bez nápadů to nepůjde!
Znají na radnici přání občanů? Jak jim to sdělit? Ote-
víráme témata, která musejí zajímat každého občana
- napište nám své postřehy a komentáře, ptejte se
na věci, které vás zajímají, a sdělujte další podněty
na www.patriot.lit.cz
Od doby, co bylo občanské sdružení Litomyšlský Pat-
riot v říjnu 2008 založeno, jsme úspěšně navázali
komunikaci s radou a zastupiteli města. Podařilo se
najít kompromisní řešení problematiky parkování
v rámci projektu Revitalizace Smetanova náměstí.
Zjistili jsme, že oboustranná informovanost a výměna
názorů je velmi prospěšná a důležitá. Pozvali jsme
na 10.2.2009 zástupce rady města na jednání. Schůz-
ka neměla za úkol najít okamžitá řešení, byla však
důležitá v tom, že radní zareagovali na náš podnět
(podnět občanů a podnikatelů) na potřebu vzájemné
diskuse.
Na schůzku s výborem Patriotu přišli pánové Kortyš,
Novotný, Janeček a Kašpar. Zabývali jsme se tématy,
která považujeme v současné době za důležitá: Pro-
jekt zámecké návrší, Parkování (parkovací poplatky,
pronájem parkovacích míst, nové parkovací plochy),
Lilie (Informační centrum), Veřejné investice versus

Černý prapor nad Litomyšlí II.

Děkuji za velice rychle reagující  článek ,,Zbytečné
mýty‘‘ z únorového vydání, který je pro mě nedosta-
tečně vysvětlující i s odkazem na internetové stránky.
Vše se točí kolem stavby větrných elektráren, které se
pro laika zdají být neškodné.
Proč  tak velká zpravodajská stanice, jako je BBC, mrhá
svými finančními prostředky a uvádí dokumenty,
které ukazují, že stavba větrných elektráren se
v rozumně uvažujících zemích staví pouze v moři
a v horách. BBC dokonale ukazuje postup investora,
který i přes vysokou cenu buduje tyto elektrárny co
nejdále od lidských sídel! Váží si lidského zdraví, či se
bojí možných  žalob od lidí, kteří by byli touto stavbou
poškozeni?!
Přiznávám se, že nemám čas věnovat se výzkumům
na toto téma, neboť to vše již učinili přede mnou
odborníci, kteří mnoho let zkoumali negativní dopad
na životní prostředí a škodlivost na lidské zdraví.   
V naší vlasti se této tematice věnoval lékař MUDr. Jan
Malecha, který úzce a vědecky spolupracoval
s prof. Alešem Linhartem, DrSc . Vědí o našich obavách
a protestech, které se týkají Janova, Litomyšle a okolí,
popřáli všem obyvatelům mnoho štěstí !
Více na volně dostupných stránkách internetu pod
odkazem:  http://www.stop-vetrnikum.webz.cz/view.
php?cisloclanku=2007090003

Kdo na tom všem má zájem? Je to hledání alternativní-
ho zdroje energie? Pokud se má hledat alternativní
zdroj energie, proč dávat zelenou těm škodlivým? Co
třeba solární energie? Nebo bioplyn? Nebo raději pro-
hýříme 150 milionů za to, co lidem škodí?
Několikrát jsem navštívila Indii, kde se bioplyn hojně
využívá, zdravotně nepoškozuje lidské zdraví. 
Což se trochu zamyslet? Nepoškozuje se lidské zdraví
záměrně? Kdo z toho bude mít prosperitu? 
Pokud se rozhodnete pro názor o neškodnosti  větr-
ných elektráren, které se  budou stavět u lidských
sídel, přeji vám také hodně štěstí!
Možná se rozhodnete pro své zdravotní komplikace
odstěhovat jinam. Jen je třeba si uvědomit, že každá
nemovitost s touto stavbou ztrácí na své hodnotě a její
prodejnost je značně omezena. V lokalitách, kde jsou
již větrné elektrárny postaveny, hodnota nemovitostí
a půdy klesá až o několik desítek procent a jsou
i neprodejné!
Drazí spoluobčané, hodlám stavět jen most přátelství
a porozumění ve vašich srdcích a přeji vám čistou klid-
nou mysl. Další rozhodnutí je na každém z vás a dou-
fám, že zde všichni budete žít spokojeni!
Pokud budete podporovat petici proti výstavbě větrné
elektrárny, je to vaše rozhodnutí. Do 20. 2. 2009 pode-
psalo petici 577 lidí.  
Osobně jsem ji podepsala u paní Věry Drahošové v kos-
metickém salonu – Femina (nad autobusovým nádra-
žím v Litomyšli).                      Irena Lenochová – Litomyšl

Školení: Řez keřů v městském prostředí
Ve čtvrtek 12. února uspořádala 1. soukromá vzdělá-
vací arboristická společnost Schola arboricultura,
s.r.o. ve spolupráci s odborem místního hospodářství
Městského úřadu v Litomyšli jednodenní školení „Řez
keřů v městském prostředí“ pro pracovníky MěÚ,
Technických služeb a soukromých subjektů. 
Cílem školení bylo především teoreticky i prakticky
ukázat nejnovější poznatky a technologické postupy
při výsadbě a péči o keře a jejich zapojené skupiny
v městských podmínkách. Školitel ing. Marek Žďár-
ský seznámil účastníky školení z okolních měst a obcí
(v hojném počtu 16 osob) se složitou problematikou

péče nejen o nejčastěji pěstované opadavé listnaté
keře, ale i keře stále zelené a jehličnaté, polokeře
a popínavé rostliny. Samostatnou kapitolu tvořila
náročná péče o růže (zejména záhonové a stromkové)
a výsadba a péče o živé tvarované ploty, kterých je
ve městě více než dost. Součástí školení byla i dvou-
hodinová zimní vycházka do terénu, kde školitel
účastníkům předvedl řez jednotlivých skupin keřů
v praxi. Na závěr nezbývá než dodat, že čerstvě vyško-
lení zahradníci obdrží certifikát a budou nyní schop-
ni kvalitně pečovat o keře ve městech.                             

-red- 

soukromé investice obecně (popis problému „nekalá
konkurence“ v oblasti cestovního ruchu), Projekty
Centrum Stadion a Černá Hora (možnost co nejširšího
využití pro širokou veřejnost, zejména pro děti, mlá-
dež a rodiny v oblasti volnočasových a relaxačních
aktivit – univerzální tělocvična/sál, hřiště, rodinný
areál, volná venkovní sportoviště, in-line a cyklos-
tezky).
Do příštího vydání Lilie pro vás připravujeme náš člá-
nek o parkování v Litomyšli. 
Rádi bychom zapojili do diskuse co největší počet
občanů, proto žádáme o vaše postřehy, podněty a při-
pomínky, které nám můžete zaslat prostřednictvím
našich internetových stránek: www.patriot.lit.cz

Výbor sdružení Litomyšlský Patriot

ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

nabízí k prodeji
pozemek p.p.č. 2597
v obci a k. ú. Litomyšl
a pozemky p.p.č. 945/83,
p.p.č. 945/99 a p.p.č. 710/9
v obci Cerekvice nad Loučnou
a k.ú. Pekla.  

Informace: www.uzsvm.cz/prodej

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• opravy motorových vozidel
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Slova moudrých: Země by se měla soudit podle
toho, jak se v ní vede dětem a starým lidem.

Karel Čapek

Své významné životní jubileum v únoru osla-
vili někteří naši spoluobčané:
80 let – Radimecký Josef, Vejda František,
Daňsa Jaroslav, Doležalová Marie, Skácelová
Paulína, Slavíková Marie, Vejrychová Marie,
Jirušová Jana
85 let – Šuterová Zdeňka, Sokol Zdeněk, Kladi-
va Břetislav, Paťava Jarmil
94 let – Benešová Marie
96 let – Flídr Josef
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Miroslav Herman, Trstěnice – Lucie Menclová,
Vysoké Mýto
Novomanželům přejeme hodně vzájemného
porozumění, spokojenosti a manželské pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Zdeňkem Kutou (86 let)
Tomášem Rouskem (16 let)
Jaroslavem Richtrem (78 let)
Ladislavem Trávníčkem (83 let) 
Vzpomínáme.

V. Kučerová, SPOZ 

Společenská
kronika

Hudební festival středních
pedagogických škol klepe na dveře

V plném proudu jsou přípravy na 32. ročník Hudeb-
ního festivalu středních pedagogických škol a vyš-
ších odborných škol pedagogických. Uskutečnit by
se měl ve dnech 1.-5. dubna tohoto roku. Obsahově
letošní ročník navazuje na ty předchozí, uskutečňo-
vané mimo jiné v Prachaticích, Karlových Varech
a v posledních letech pak převážně v Krnově.
Po úspěšném loňském ročníku zůstala
organizátorská taktovka v rukou zdejší
pedagogické školy. Organizátoři zatím
registrují 14 přihlášených souborů.
S ohledem na skutečnost, že při-
hlášky je možné zasílat až do konce
února, je pravděpodobné, že toto
číslo není konečné. Podle předběž-
ných odhadů se očekává účast cca 600
zpěváků. Jestliže se předpoklady naplní,
jednalo by se o 150 festivalových účastníků
více ve srovnání s loňským rokem.
„Také letos bychom rádi navázali na nové, moder-
nější pojetí, i když je organizačně i finančně nároč-
nější,“ konstatuje Richard Müller, jeden
z organizátorů festivalu a dodává: Téma, které pone-
se nadcházející 32. ročník, je „Dialog mezi hudební-
mi žánry“. Větší programový prostor by měly opět
dostat  akce, na kterých se budou podílet všichni
účastníci společně. Tuto myšlenku naplňují zejména
sborové dílny a také společné programové tematické
večery, koncerty, besedy a další tvůrčí dílny. Závě-
rečného koncertu se zúčastní všichni zpěváci bez
ohledu na umístění v soutěžních kategoriích. „Jed-
notlivé soutěžní kategorie bychom chtěli zachovat
tak, jako tomu bylo vloni, některé mírně žánrově
rozšíříme, aby dostali maximální prostor k soutěže-

ní všichni hudbymilovní studenti,“ komentuje
Richard Müller. Podle organizátora bývá velký zájem
každoročně zejména o kategorii sólového zpěvu,
která je rozdělena na klasický a muzikálový žánr.
Obdobné žánrové rozdělení je také v kategorii
malých vokálních skupin, které vždy patří k těm nej-

kvalitněji obsazovaným. Další soutěžní katego-
rie budou již tradiční: instrumentální

komorní soubory, hra na klavír a akor-
deon, hra na dechové a strunné

nástroje a nově rozšířené kategorie
o bicí nástroje a čtyřruční klavír.
Jako s mimosoutěžní kategorií je
počítáno, na základě případného

zájmu, s kategorií vokálně instru-
mentálních souborů - hudebních sku-

pin. Vrcholem hudebního festivalu pak
zůstane jako vždy soutěž dívčích a smíše-

ných pěveckých sborů. 
Organizační výbor pedagogické školy se snaží mys-
let opravdu na všechny účastníky hudební akce.
Pro umocnění pozitivních zážitků připravili jeho čle-
nové ve spolupráci s významnými sbormistry sboro-
vé dílny. „Jejich smysl spatřujeme především
v přesunu festivalových aktivit z polohy konfrontač-
ní do roviny radosti ze společného muzicírování,“
objasňuje Müller. Při nácviku společných písní, jak
dále sdělil, poznají zpěváci způsoby práce i jiných
zkušených sbormistrů, vyzkoušejí si  různé možnos-
ti hlasového rozezpívání, odlišné přístupy k inter-
pretaci povinných skladeb. Dílny by rovněž měly
přispět k vzájemnému poznávání  studentů zúčast-
něných pedagogických škol. 

Zuzana Fruniová
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Vyprávění o litomyšlských domech – 27. část
Podle rukopisu litomyšlské topografie od historika
Augusta Sedláčka tento dům koupil roku 1644
Matěj Morejn. Po něm jej zdědil jeho syn Václav,
který byl v té době nejzámožnějším litomyšlským
měšťanem. Jako jeho otec byl nejen velkým sedlá-
kem, ale i řezníkem a krčmářem. Právě zde v krčmě
U Morejnů se scházeli v sobotu po audienci

na zámku všichni rychtáři, mnoho konšelů a sedlá-
ků, aby si mezi sebou postěžovali na nesnesitelné
poměry, které je robotou pronásledovaly. Zde se
začaly projevovat první výzvy k odporu, který vyvr-
cholil velkým selským povstáním v roce 1680. Tehdy
se na tři až pět tisíc sedláků sešlo po Velikonocích
na kopci mezi Osíkem a hřebčínem ve Štítu a chtěli
vyjednávat s vrchností. Zdálo se, že se setkání usku-
teční jak se správcem panství Světelským, tak
i s hrabětem. Ti se prozatím ze strachu neodvážili
na sedláky udeřit ve zlém. Vzkázali povstalcům, že
se vše urovná, ať se klidně rozejdou domů. V květnu
ale došlo k zatčení Matěje Abrahama z Poříčí, Luká-
še Veselíka z Horního Újezda, Lukáše Pakosty z Hor-
ního Újezda, Jana Černého zvaného Uher z Horního
Újezda, Jiřího Lorence z Horního Újezda a dalších
povstalců, kteří byli uvězněni na zámku. V červenci
přijela komise v čele s hrabětem Ignácem ze Štern-
berka a začalo se vyslýchat, ale i mučit ve věznici
litomyšlské radnice. Dne 12. srpna byl vynesen roz-
sudek: Abraham, Pakosta, Černý, Lorenc byli odsou-
zeni k smrti, Veselík k nuceným pracím v poutech
po dobu dvou let. Hned 13. srpna byl rozsudek
na Šibeničním vrchu vykonán. Pakosta byl vlámán
v kolo a vyzdvižen na kůl. Abraham a Černý byli sťati
mečem, Lorenc oběšen. Dalším pak pod šibenicí byla
udělena milost. Ironií bylo, že hrabě Trautmanns-
dorf dal za popravené sloužit u piaristů šest set mší.
V domě býval později kupecký krám J. Paduanyho,
který sem přišel z Itálie. Při stavebních úpravách
v roce 1900 byla odstraněna přízemní okna, jejichž
kamenné ostění bylo dáno do muzea. Do rozlehlého
mázhauzu, kdysi Morejnova šenku, byl vestavěn
krámek, kde byla trafika a prodejna novin paní Žiž-
kové. Její syn Jan Žižka, později novinář v Praze,
vydal roku 1937 publikaci Studentská Litomyšl, kte-
rou ilustroval Pravoš Martínek.
Na domě je umístěna orientační bronzová tabulka:
V tomto domě byla obnovena tzv. černá kuchyně asi
z pol. 16. stol.
Dům čp. 102
je goticko-renesančního původu a přestavován byl
po roce 1560. Roku 1814 byl upraven v empirovém
slohu s vysokou atikou, maskující třetí patro
s rovnou horní římsou tak, jak mají vedlejší domy
čp. 103 a 104. Tento dům má pouze jeden velký pod-
síňový oblouk. V letech 1968-1973 byl spolu s ved-
lejšími domy staticky zabezpečen a po propojení
s domy čp. 103 a 104 náročně pod dohledem památ-
kářů rekonstruován. Projekt byl zpracován Státním
ústavem pro rekonstrukci památkových měst
a objektů Praha, ateliér ing.arch. Habětína. V domě
měl byt Bedřich Pokorný, náčelník tělocvičné jedno-
ty Sokol v letech 1908-1925.

Připravuje Alena Randáková

dila zájem i Františka Palackého, který ho v Litomyš-
li navštívil. Jelínek svoji práci připsal tehdejšímu
litomyšlskému děkanovi Františkovi X. Paulovi.
František Jelínek zemřel v Litomyšli 20. ledna 1856.
Na domě je umístěna orientační bronzová tabulka
s tímto nápisem: Tento dům patřil Františku Jelínkovi
(1783-1856), autorovi prvních česky tištěných dějin
Litomyšle.
Dům čp. 100
patří k památkově nejvýznamnějším městským
objektům, má totiž zcela výjimečně zachovány
gotické konstrukce. Gotického původu je celý polo-
suterén v zadní části domu. Objekt ukazuje, že před
1. pol. 16. stol. stály zde dva měšťanské domy, před-
stavující v rámci památkové rezervace jedinečnou
dokumentární hodnotu nejstarší etapy zděné archi-
tektury litomyšlského náměstí. Zde a současně
i v sousedním objektu čp. 101 se setkáváme s nej-
staršími stavebními konstrukcemi v celém rozsahu
historické zástavby náměstí. Dům byl založen
na nápadně hloubkové parcele nepravidelného
půdorysu. Hlavní budova při Smetanově náměstí je
o polovinu užší než ve své zadní části. Při jedné
z přestaveb domu byl odhalen ve středním pilíři
zazděný kamenný kulatý sloup s patkou a hlavicí.
Nejstarší písemná zmínka v gruntovní knize pochází
z roku 1515 a je nejstarším známým majitelem měš-
ťaléřka Pavlová. Následně známe celou řadu dalších
majitelů.
V 19. stol. zde bývala vinárna U Hermanů, kde se
scházela přední společnost města. Dceru vinárníka
Josefa Hermana Josefu si roku 1825 vzal za manžel-
ku valdštejnský úředník Jan Mařák, který byl rodá-
kem z Českých Heřmanic. Dne 29. března 1832 se jim
narodil syn Julius Edvard. Dle přání rodičů se měl
připravovat na povolání lékárníka. Sám se chtěl ale
věnovat hudbě. Při dokončení páté třídy gymnázia
se rozhodl být malířem. Po studiích na Akademii
výtvarných umění v Praze a v Mnichově se stal pro-
fesorem krajinářské speciálky na AVU v Praze a pak
byl jejím prvním rektorem. Svůj vztah k hudbě nikdy
neopustil a vždy zdůrazňoval: Nikdy se nestane vel-
kým umělcem ten, kdo nemá hudbu rád. Tento před-
ní český malíř 19. stol., představitel
novoromantismu v krajinomalbě, myšlenkově spjatý
s ideály českého obrozeneckého hnutí, soustředil
kolem sebe v tzv. Mařákovské škole řadu vynikajících
malířů, jako byli Antonín Slavíček, František Kavan,
Oldřich Lebeda, ale i Antonín Hudeček a další.
Mařák pro královskou lóži Národního divadla vytvo-
řil malby devíti význačných památných míst Čech
a Moravy. Julius Mařák zemřel 8. října 1899 a byl
pochován na vyšehradském Slavíně.
Jeho dcera Josefa - Pepa byla též malířkou, rovněž
malovala i jeho manželka Ida, rodačka z Budapešti,
dcera vídeňského zubního lékaře.
Někdy se mylně považuje operní pěvec Otakar Mařák
za syna Julia Mařáka. Byl to ale jeho synovec, naro-
zený 1872 v Ostřihomi v Uhrách, který se svým vyni-
kajícím tenorem udivoval posluchače
na významných zahraničních scénách. U nás byl stá-
lým hostem ND.
Na domě je umístěna pamětní deska Julia Mařáka
s jeho reliéfním poprsím, kterou vytvořil v roce 1913
sochař a medailér Josef Šejnost (1878-1941).
Za nacistické okupace musela být tato kovová deska
sejmuta, ale naštěstí nebyla roztavena a mohla tak
být opět na rodný Mařákův dům po 2. světové válce
navrácena. 
Dům čp. 101
patří mezi nejstarší kamenné domy v našem městě.
V 70. letech 20. stol. byla v domě obnovena tzv.
černá kuchyně, pocházející ze 16. stol. Dům byl
kolem roku 1770 přestavěn do dodnes zachované
barokní podoby s kvalitními vstupními vraty.
Na atice je ozdoben čtyřmi vázami a třemi koulemi,
pocházejícími z pozdně barokní úpravy. Přestavbu
tehdy provedl stavitel Jiří Béba pro notářství, které
zde sídlilo.

Dům čp. 101

Dům čp. 98 
je jednopatrový se dvěma podsíňovými oblouky.
Původní renesanční stavba pocházela ze 3. čtvrt.
16. stol. Dům byl celkově přestavěn v roce 1885
a opět v roce 1906. Podsíň bývala zaklenutá, ale
po posledních stavebních úpravách je plochostro-
pá. Na Šimkově kresbě je zde uveden obchod U Flíd-
rů. Později zde měl obchod s textilem Antonín
Viktora a pak jeho zeť Oldřich Zeman. Po únoru
1948, kdy různé komise kontrolovaly sklady
v obchodech a hledaly ukryté zboží, byl proveden
i nechutný zákrok u pana Zemana za utajení něko-
lika štočků látek. Na krk mu byla zavěšena tabulka
s označením Škůdce národa a musel se postavit „pro
výstrahu“ do výkladu svého vlastního obchodu! 
Dům čp. 99
je goticko-renesančního původu. Má jistě daleko
starší historii, než kam sahají litomyšlské gruntov-
ní knihy. Víme, že v roce 1574 koupil dům Václav
Moreyn a koncem 16. stol. byla vedena jako majitel-
ka Kateřina Štěrbová. Dne 24. června 1601 zde
vypukl požár, který zakrátko zachvátil polovinu
náměstí až k Horní bráně. Pod děkanským kostelem
zničil třicet domů a tak zde zanikla celá podkostel-
ní ulice, která již nikdy nebyla obnovena (dnes Šan-
tovo náměstí). Roku 1647 vlastnil dům Jan,
kameník. Následovala celá řada dalších majitelů.
Roku 1814 při velkém požáru města dům vyhořel
do základů. Ve veřejné dražbě 16. října 1815 koupil
spáleniště František Jelínek, mistr řeznický, který
se narodil 10. dubna 1783 v Hrochově Týnci. Jeho
otec tam byl mýtným, matka Terezie, rozená Žebro-
vá, pocházela z Litomyšle. Když František vychodil
v Týnci školu, byl na přání matky poslán k příbuz-
ným do Litomyšle, aby se zde vyučil řezníkem. Roku
1805 se stal mistrem řeznickým a téhož roku se
i oženil s Helenou Nanningovou. Vedl si velmi
dobře, takže po koupi spáleniště měl již roku 1818
na tomto místě postaven vlastní nový dům. Stal se
váženým občanem města a od roku 1837 zasedal
v městské radě jako nezkoušený radní.
Jelínek se zajímal o české dějiny a začal studovat
historické prameny k dějinám Litomyšle. Když pro-
čítal potřebné doklady, zjistil, že mu velice překáží
neznalost latiny. Nezbylo mu tedy nic jiného, než se
latině naučit, aby mohl prostudovat staré listiny,
uložené v knihovnách a archivech. Sebral tak velký
počet důležitých dokladů a výsledkem jeho veliké-
ho úsilí se stal spis Historie města Litomyšle, kterou
rozdělil do tří dílů. První díl pojednává o době před-
husitské, druhý o světských dějinách a třetí o cír-
kevních dějinách města. První a druhý díl byl vydán
v roce 1838 a třetí díl v roce 1845. Jeho práce vzbu-

seriál

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Kino SOKOL  
>

461 612 505

Čt 5.3.
Pá 6.3.

Ne 8.3.

Ú
t 10.3.

St 11.3.
Čt 12.3.
Pá 13.3.
Ne 15.3.

Ne 15.3.
od 17.00

Ú
t 17.3.

St 18.3.

Čt 19.3.
Pá 20.3.

Ne 22.3.

Po 23.3.
od 9.30

Ú
t 24.3.

St 25.3.

Čt 26.3.
Pá 27.3.

Ne 29.3.

Ú
t 31.3

St 1.4.
od 17.00

Ú
t 31.3.

St 1.4.

PO
DIVUH

O
DN

Ý PŘÍPAD BEN
JAM

IN
A BUTTO

N
A

• Film
 U

SA
.

Narodil jsem
 se za

velm
i podivuhodných okolností…

 H
rají:

B
rad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P.H

enson aj. Režie: David
Fincher,T., 165 m

in., vstupné 70 Kč •
 od 12 let

UNDERW
ORLD: VZPOURA LYCANŮ •

Film
 U

SA. Každá válka m
á

svůj začátek. H
rají: M

ichael Sheen, Rhona M
itra, Bill Nighy aj.

Režie: Patrick Tatopoulos,T., 90 m
in., vstupné 70 Kč •

 od 15 let

LÍBÁŠ JAKO BŮH
 •

Film
 ČR. Nová kom

edie M
arie Poledňákové.

H
rají: K

am
ila M

agálová, Oldřich K
aiser, Eva H

olubová, Jiří
B

artoška, M
ilan Šteindler, M

artha Issová aj. Režie: M
arie

Poledňáková, 115 m
in., vstupné 75

Kč

PEKLO S
PRINCEZNOU •

Film
 ČR. Kom

ediálně laděná pohádka.
H

rají: Tereza Voříšková, Jiří M
ádl, Petr Nárožný, Václav Vydra aj.

Režie: M
iloslav Šm

ídm
ajer, 95 m

in., vstupné 50
Kč

YES M
AN •

Film
 U

SA. H
rají: Jim

 Carrey, Zooey Deschanel aj.
Režie: Peyton Reed,T., 100 m

in., vstupné 70 Kč •
 od 12 let

DENÍK NYM
FOM

ANKY •
Španělský erotický film

. H
rají:G. Chaplin

Režie: Christian M
olina,T., 100 m

in., vstupné 70 Kč •
 od 18 let

UPÍR NOSFERATU • Projekt 100 – Něm
ecko 1922. „Nikdo neuteče

svém
u osudu,“ takto je na

chodníku přivítán hlavní hrdina
našeho m

ystického příběhu, lehkovážný m
ladík H

utter. Režie:
Fridrich W

ilhelm
 M

urnau,T., 80 m
in., vstupné 60

Kč

ČARODĚJNÉ POH
ÁDKY •

Pásm
o dětských pohádek pro

nejm
enší.

vstupné 20
Kč

RALLYE SM
RTI • Film

 U
SA.  H

rají: Jason Statham
 aj. Režie:

PaulW
.S.Anderson,T., 105 m

in., vstupné 60 Kč•
od 15 let

CH
E GUEVARA – REVOLUCE •Film

 U
SA. 26.listopadu 1956. Fidel

Castro se plaví na
Kubu s

osm
desáti povstalci. H

rají: Benicio Del
Toro, aj. Režie: Steven Soderbergh,T., 130 m

in., vstupné 65 Kč •
od 15 let

SEDM
 SAM

URAJŮ •
Japonský film

 1954. Projekt 100. O
sním

ku
Sedm

 sam
urajů se traduje, že je prvním

 m
oderním

 akčním
film

em
.H

rají: Toširó M
ifune aj. Režie: Akira Kurosaw

a,
T., 200

m
in., vstupné 60

Kč

LOVECKÁ SEZÓNA 2 •Film
 U

SA. Anim
ovaná kom

edie. Dom
ácí vs.

lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté!Režie: M
attheew

Ó
Callaghan,T. W

ildem
an, 80 m

in., vstupné 50
Kč

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A
ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM

 •
Film

 VB 2008.
…

aneb jak se utopit za
velkou louží.H

rají: Sim
on Pegg, Kristen

Dunst, Danny H
uston aj. Režie: Robert B.W

eide,
T. , 110 m

in.,
vstupné 60

Kč

Q
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

  
>

461 615 287

Q
otevřeno: Út - Ne 9 - 12 a 13 - 17 hodin, So - Ne 9-12 a 13-17

více na
www.rm

l.cz. Vstupné na výstavy a přednášky: základní 20 Kč, poloviční 10 Kč 

do 12.4.

od 1.4.

FEN
OM

ÉN
 LITOM

YŠL. PŘÍBĚH
 M

ODERN
Í ARCH

ITEKTURY
M

ALÉH
O M

ĚSTA. •
 Rozsáhlá výstava Regionálního m

uzea
v

Litom
yšli připravená ve

spolupráci s
M

ěstem
 Litom

yšl
nabídne pohled na

architekturu našeho m
ěsta posledních

150 let, na
návrhy realizované inikdy nepostavené, na

Lito-
m

yšl skutečnou im
ožnou.  Držitelé výroční karty Na

rok Lito-
m

yšlanem
 m

ohou navštívit expozice, výstavy a
rodný byt

Bedřicha Sm
etany vždy první víkend v

m
ěsíci zdarm

a!
Otevřen Rodný byt Bedřicha Sm

etany pro
veřejnost(v dubnu

pouze o
víkendech 9-12 a

13-17 h).

M
usic club Kotelna  

>
461 615 297

Q
Začátky vždy ve 20 hodin - není - li uvedeno jinak

DUKLA VOZOVNA
+ Queens of

Everything - koncert + after party,
vstupné 100

Kč
Dance party - do

21.00 h vstup zdarm
a!

XINDL X + NICELAND
- koncert + after party, vstupné 120

Kč
PLES SOKOL TOKYJO

- hraje M
edium

Dance party - do
21.00 h vstup zdarm

a!
W

OH
NOUT + AIRFARE

- koncert + after party
(předprodej v

M
C Kotelna a

v
knihkupectví Paseka Litom

yšl
za

180 Kč/na m
ístě 200 Kč)

DISKOTÉKA 70.-90. let - dj alík
Dance party - do

21.00 h vstup zdarm
a!

- 123 M
IN. + KLOAKA

(křest CD) - koncert + after party, vstupné
150

Kč
UDG - koncert + after party
LAST TIM

E + H
OTCH

POTCH
- Free Stage (vstup zdarm

a)
Dance party - do

21.00 h vstup zdarm
a!

PRAGUE SKA CONSPIRACY
- koncert + after party

•
w

w
w

.m
ckotelna.cz

Pá 6.3.

St 11.3.
Pá 13.3.
So 14.3.
St 18.3.
Pá 20.3.

So 21.3.
St 25.3.
Pá 27.3.

Pá 3.4.
Po 6.4.
St 8.4.
Pá 10.4.

VEČER JAPONSKÉ KULTURY
- koncert ženského pěveckého

sboru M
ito Choir z

Japonska a
kom

orního pěveckého sboru
pedagogické školy Litom

yšl KoKOS. Na
pořadu večera díla

evropských skladatelů a
japonské lidové písně. K

vidění
budou ukázky tradiční japonské květinové vazby ikebana,
které připraví studenti SŠZa v

Litom
yšli. 

•
koná se v

kongresovém
 sále od

19.00
489. LH

V: BANQUET OF
M

USIC
Ú

činkuje Ensem
ble Inégal: Gabriela Eibenová (soprán), Petr

W
agner (viola da gam

ba), Jan Krejča (teorba), Adam
 Viktora

(varhany). Na
program

u: H
. Purcell,

G. Finger. Pořádá SD
Litom

yšl. •
začátek v

19.30

Ú
t 24.3. 

Ú
t 31.3.

PLES STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY LITOM
YŠL •

začátek v
19.30

KURS TANCE A
SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY - 12.lekce •

 zač. v
19.00

VĚNEČEK - ukončení Kursu tance a
spol. výchovy •

 zač. v
19.00

PLES VOŠP A
SPGŠ LITOM

YŠL
(4.A, 4.B) •

 začátek v
19.30

PLES H
C LITOM

YŠL•
začátek v

19.30
488. LH

V: PROČ BYCH
OM

 SE NETĚŠILI •
 začátek v

19.30
H

udebně-literární pořad věnovaný korespondenci a
tvorbě

B
. 

Sm
etany. 

Ú
činkuje 

A
rteM

iss 
Trio: 

A
déla 

Štajnochrová
(housle), 

A
lžběta 

Vlčková 
(violoncello), 

Jana 
H

olm
anová

(klavír). M
iroslav Etzler - m

luvené slovo.
PETER QUILTER: JE ÚCH

VATNÁ
- abonentní divadelní před-

stavení. U
vádí Divadlo Kalich Praha. •

 začátek v
19.30

PAVEL BOBEK &
 M

ALINABAND - koncert v
rám

ci turné "50 let
na

profesionálních pódiích", jako host vystoupí Robert Křesťan
•

 začátek v
19.30

Pá 6.3.
Ú

t 10.3.
Čt 12.3.
Pá 13.3.
So 14.3.
Ú

t 17.3.

Po 30.3.

St 8.4.

Sm
etanův dům

  
>

461 613 239

Pá 6.3.

Pá 13.3.

Ne 15.3.

Pá 20.3.

Pá 27.3.
Pá 3. 4. 

Lidový dům
  

>
461 619 183

FOLKOVÝ VEČER - hraje skupina Návrat (Svitavy), vstup zdarm
a

•
od 20.30 v

Nekuřácké restauraci
Ples Vyšší odborné školy pedagogické Litom

yšl (V3C) - hraje M
IX

•
 začátek v

19.30
PLES FAKULTY RESTAUROVÁNÍ - hraje Trio

de
Janeiro •

 začátek
v

19.00
JOSEFOVSKÉ ODPOLEDNÍ ČAJE

pro
dříve narozené - k

tanci
a

poslechu hraje M
alý taneční orchestr z

České Třebové•
od 14.00

do
18.00 •

 více na
w

w
w

.lidovy-dum
.cz

ALTERNATIVNÍ VEČÍREK
- hraje skupina Síla (Brno), vstup zdarm

a
•

od 21.00 v
Nekuřácké restauraci •

 více na
w

w
w

.bclit.org
TANEČNÍ PRO

M
ÍRNĚ POKROČILÉ •

 začátek od
19.30 

TANEČNÍ PRO
M

ÍRNĚ POKROČILÉ •
 začátek od

19.30 

Q
Předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
 A VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU

- školení, koná se v čítárně a studovně •
 vždy od 9.30

NEPOSEDNÉ VAJÍČKO
- knihovna pro batolátka a předškoláky,

čtení. Pořádá Rodinné centrum
 Litom

yšl •
od 10.00

4.3., 11.3., 18.3. a 25.3. 

St 25.3.

M
ěstská knihovna  

>
461 612 068

každé úterý od 17.30 hodin Litom
yšlská Stiga-liga

LITOM
YŠLSKÝ POH

ÁR 2009 VE STIGA H
OKEJI- 3.kolo

Pořádá Stiga H
C Benátky. •

 od 14.00
LAM

PIONOVÝ PRŮVOD
na uvítání jara a Výstava zářících

objektů na zám
ku - sraz průvodu v 19.00 h u Radniční věže,

od 18.00 h instalace výstavy na zám
ku •

 w
w

w.litom
ysl.cz/ddm

So 21.3.

Čt 26.3.

Dům
 dětí a m

ládeže  
>

461 615 270

St 18.3.

Út 24.3.

RO(C)KOVÁNÍ S
JIŘÍM

 ČERNÝM
:

The
Fram

es, Glen H
ansard

a
M

arkéta Irglová - vyprávění hudebního kritika a
publicisty

J.Černého o
irské hudební skupině •

zám
ecký pivovar, 19.30

JAZZOVÁ JÍZDA: JABLKOŇ
- koncert. Pořádá SD Litom

yšl. •
zám

ecký pivovar, 19.30

Evropské školicí centrum
  

>
461 611 051

Zám
ek  

>
461 615 067
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Koncert k výročí Henryho Purcella
Srdečně vás zveme na 489. litomyšlský hudební večer,
který se bude konat v úterý 31. března v 19.30 hodin
na zámku v Litomyšli. Koncert nazvaný „Banquet
of Music“  bude věnován k 350. výročí narození Henry-
ho Purcella. Zaposloucháme se do nekonečné invence
kouzelného písňového světa Henryho Purcella (1659 -
1695) a skladeb pro violu da gamba Gottfrieda Fingera
(1660 – 1730) v podání Ensemble Inégal.
Program čerpá z písňové sbírky s názvem Orpheus Bri-
tannicus a potvrzuje tak Henryho Purcella v jeho roli
britského Orfea – duchovního pokračovatele řeckého
boha, jehož hudba dokázala utišit divou zvěř a hýbat
horami.
Český skladatel a virtuos  na violu da gamba Gottfried
Finger  působil ve většině důležitých evropských
hudebních centrech své doby. V Londýně zastával,
coby člen Chapel Royal, jeden z nejprestižnějších postů
v zemi. Ačkoliv stále téměř neznámý, je Finger rozsa-
hem a významem svého díla jedním z nejpozoruhod-

nějších evropských skladatelů přelomu 17. a 18. století.
Od svého založení v roce 2000 se vokálně-instrumen-
tální soubor Ensemble Inégal profiluje jako jedinečné
těleso, jehož interpretační záběr se pne od renesance
až po romantismus. Inégal – nestejný – znamená
kromě proměnlivosti v obsazení také stylovou vše-
strannost, dramaturgickou vynalézavost a nekonvenč-
ní přístup k hledání interpretačních hodnot. Jeho
předností je vytříbený výběr členů z nejlepších českých
i zahraničních zpěváků a instrumentalistů. Dnes se
Ensemble Inégal řadí ke špičkovým hudebním soubo-
rům, za dobu svého působení se mu podařilo vzbudit
zájem hudební veřejnosti a získat mnoho nadšených
ohlasů odborné kritiky v celé Evropě a USA. Ensemble
Inégal vydal již několik velice úspěšných CD. 
Ensemble Inégal uslyšíme v Litomyšli ve složení: Adam
Viktora – varhany, umělecký vedoucí, Gabriela Eibeno-
vá – soprán, Petr Wagner – viola da gamba, Jan Krejča
– teorba.                                             Jiřina Macháčková

Jana Věnečková
získala
dětskou portu

Skupina Wohnout vystoupí v Kotelně

Měsíce březen a duben se u kapely Wohnout ponesou
ve znamení klubového turné k aktuálnímu albu Karton
Veverek, v rámci něhož vystoupí v pátek 20. března
od 20 hodin v litomyšlském klubu Kotelna. Úvodním

Xindl X + NiceLand (s kapelou)
V pátek 13. března vystoupí poprvé v litomyšlském
Music Clubu Kotelna noví čeští písničkáři Xindl X
a NiceLand. 
Xindl X je pražský rapper s kytarou, který se pokouší
nalézt nový přístup k českému písničkářství. Tvoří
auto - protest - songy, ve kterých kombinuje hip hopo-
vé frázování s folkem, jazzem a blues. Těžištěm písní
však zůstávají texty, ve kterých má stejnou váhu
pokus o osobní výpověď, jako smysl pro ironii.
Tím druhým je ještě donedávna téměř neznámý zpěvák
a muzikant, říkající si NiceLand, který vystoupí spo-
lečně se svojí kapelou. Po jeho vítězství v soutěži Coca-
Cola PopStar se však o Michalu Motyčkovi,
vystupujícím pod uměleckým pseudonymem Nice-
Land, začalo nahlas hovořit jako o jednom z největších
příslibů domácí hudební scény. Aby taky ne, podobně
originálních talentů se u nás totiž nerodí mnoho! Jeho
účinkování v Coca-Cola PopStar by se dalo shrnout
do prostého konstatování: přišel, zazpíval, zvítězil.
Přestože za sebou v té chvíli neměl prakticky žádné
zkušenosti s živým hraním, okamžitě na sebe strhnul
pozornost svým bezprostředním a uvolněným vystu-
pováním, nevšedním zjevem a především silnými pís-

němi v kombinaci s působivým pěveckým výrazem. Už
od první chvíle se vymykal mezi ostatními soutěžícími
jako svérázný a osobitý písničkářský solitér. Po svém
vítězství však ihned ukázal, že škatulka „melancholic-
ký mladík s kytarou“, do kterého se ho snažili mnozí
napasovat, mu bude hodně těsná. Jistě bychom v sou-
vislosti s jeho tvorbou mohli uvést několik jmen
ze současné vlny písničkářů v čele s Damienem Ricem,
Jamesem Harriesem či Glenem Hansardem z kapely
Frames, ale sám Motyčka mezi své hudební „inspiráto-
ry“ řadí mnoho dalších, vskutku rozličných hudebních
osobností - Johnnym Cashem počínaje, přes Jacka
Johnsona, R.E.M. až ke skupinám Radiohead nebo Pla-
cebo. Bylo tedy zcela logické, že se začal brzy po svém
úspěchu poohlížet po muzikantech, kteří by dali jeho
již tak přesvědčivým a celistvě působícím skladbám
další rozměr.
Začátek koncertu je naplánován na 20. hodinu. Vstu-
penky lze zakoupit pouze na místě v den koncertu
za 120,- Kč.
Ukázky a více na: www.bandzone.cz/xindlx
a www.bandzone.cz/niceland

Milan Kalibán

Regionální muzeum v Litomyšli
přijme 

odborného
kurátora
historických
fondů
jako zástup za mateřskou
dovolenou na tři roky
Pracovní náplň: 

samostatná tvorba a správa historických
fondů (např. řemesla aj.) 
samostatná příprava výstav, spolupráce
při přípravě stálých expozic
odborná činnost (publikační činnost,
účasti na seminářích aj.)

Požadujeme:
VŠ vzdělání se zaměřením na historii
(etnografie, historie, regionalistika apod.)
dobrá znalost práce s PC
schopnost vysokého pracovního nasazení
a flexibility
zájem o regionální historii či umělecký
průmysl výhodou

Nabízíme: 
pružná pracovní doba 
platové zařazení dle platných předpisů 
stravenky za výhodných podmínek 
práce v příjemném prostředí s jistotami 
krajské instituce 
výhody z členství zaměstnavatele v AMG 
a ICOM (zvýhodněné vstupné v ČR
i ve světě) 

Nástup dle dohody. 
Uzávěrka 15. března 2009.
Nástup možný od 1. května 2009

Kontakt: 
Písemné žádosti se strukturovaným
životopisem zasílejte na adresu: 
Mgr. Roman Košek, Regionální muzeum 
v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
nebo na email: kosek@rml.cz

singlem nové desky je píseň Kapela na šňůře, k níž
Wohnouti společně s Jakubem Kohákem za režijním
pultem natočili během Vánoc nový videoklip, ve kte-
rém je podpořili i někteří členové spřátelených kapel
jako Divokej Bill, Tři sestry, UDG, Blue Effect, Clou
a Imodium.  Třešničkou na dortu je pak účinkování
takových es jako Petr Salava či Karel Štědrý. Album
vychází 1. března nejprve v digitální podobě, fanoušci
si jej tak mohou stáhnout dřív, než se deska objeví
v obchodech. Navíc, kolik za ni zaplatí, je jen a jen
na nich. Wohnoutům mohou přilepšit všemi korunami
ze své kasičky nebo také ani jednou. Od 1. dubna se
pak album objeví i fyzicky na pultech. V roli předsko-
kanů se představí loňský objev Airfare. Vstupenky lze
zakoupit v předprodeji v Knihkupectví Paseka a v MC
Kotelna za 180,- Kč. Na místě v den koncertu za 200,-
Kč. Více na www.wohnout.cz a www.airfareband.cz

Milan Kalibán

V Praze Bohnicích v Divadle Za plotem se ve
dnech 30. a 31. ledna 2009 uskutečnilo republi-
kové finále hudební soutěže Dětská porta. Mezi
deseti finalisty v kategorii sólistů od 13-ti do
15-ti let zvítězila Jana Věnečková z Litomyšle,
která zde zahrála tři své vlastní skladby: Galileo
Galilei, Svět plný barev a Bouřka. Svůj zpěv
doprovodila střídavě hrou na housle a mandolí-
nu. Mezi finalisty mladší kategorie do 12-ti let
zahrála i její sestra Iva. V kategorii skupin od
15-ti do 18-ti let náš region reprezentovala sku-
pina Věndy z Litomyšle.                                -red-

masérské služby
Prosecký Roman
Smetanovo nám. 47

Klasické, sportovní
a relaxační masáže
Objednávky na tel. 604 756 224

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345
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Dětský karneval - ohlédnutí

V sobotu 7. února, v den konání třech městských bálů,
proběhl v rámci 750 let povýšení Litomyšle na město
i dětský karneval ve školní jídelně při I. ZŠ, a to
ve spolupráci Římskokatolické farnosti s Městem Lito-
myšl. Téma masek bylo zvoleno ve znamení oslav, a to
historické a současné osobnosti města Litomyšle.
Přestože se zpočátku zdálo toto téma náročné, děti
i rodiče se nenechali zaskočit a všechny nás mile pře-
kvapili. Na karnevalu jsme mohli potkat několik Sme-
tanů (dokonce i s piánem), Němcových, Rettigových,
Jirásků atd., ale byl zde i Olbram Zoubek, který zde
opracovával své sochy, nechyběli ani místní bezdo-
movci či řidič autobusu, hasič a také pan starosta.
Jako vzácná návštěva přijel i Václav Havel s dalšími
šesti prezidenty (vzpomínka na setkání sedmi prezi-
dentů v roce 1994) v doprovodu Dagmar Havlové,
která zde byla se svým čtyřnohým miláčkem, a později
se objevil také Václav Klaus.
K poslechu a tanci hrála zámecká kapela, občerstvení
se kupovalo u Magdalény, v masném krámu, v zámec-
ké cukrárně či v pivovaru u Smetanů, kde pivo čepoval
Bedřich Smetana st. A aby vše bylo zpestřeno, občer-
stvení se prodávalo za krejcary císařské, čili kdo si

Děti z MŠ Lidická se
veselily ve Veselce
Ve středu 25. února se v odpoledních hodinách
konal dětský karneval. Děti a paní učitelky nastou-
pily po odděleních v karnevalových maskách. Pro-
gram doprovázela hudební skupina Xilt
s kouzelníkem. Všichni přítomní mohli v průběhu
zábavy ochutnat výborný koláč, který připravily pro-
vozní pracovnice. Jelikož nebylo možné vybrat tu
nejkrásnější masku, byly odměněny všechny děti
nejen barevným balónkem, ale i drobným dárkem.
Celé karnevalové veselí ukončila písnička: „Jede,
jede mašinka.“ Bylo to moc fajn a již nyní se těšíme
na další akce v naší školce na Lidické.

Za spokojené rodiče Štarmanovi a Vojtovi

Historie udělování čestného občanství města
Vážení spoluobčané,
jsou události, které zůstávají nadlouho v paměti,
zvláště ale ty, které jsou zaznamenávány v různých
pamětních knihách. Pomyslně otvírám tu, ve které
jsou podpisy osobností, kterým bylo uděleno čestné
občanství Města Litomyšle.
Zalistujte se mnou a osvěžte si i vy paměť na dobu
a ty, kterým tato uznání byla udělena.
Čestné občanství bylo v roce 1965 uděleno sovět-
ským partyzánům, kteří při osvobozování naší vlas-
ti do roku 1945 se zúčastnili bojů proti německým
okupantům na Litomyšlsku a okolí: Viktoru Alexeje-
viči Osipovovi z Kolominské oblasti, Vladimíru Miko-
lajeviči Alexandrovovi z Leningradu, Viktoru
Vasilijeviči Sobolevovovi z Leningradu.
V roce 1968 bylo uděleno čestné občanství zaslouži-
lému umělci, architektu Ing. Josefu Matičkovi při
příležitosti jeho 75. narozenin, a to za dlouholetý
vřelý občanský vztah k našemu městu, který se odráží

v jeho umělecké malířské tvorbě. Významnou měrou
se tak zasloužil o kulturu Litomyšlska.
V témže roce bylo uděleno čestné občanství Nikolaji
Pavlovičovi Savěnkovi z Talinu, který působil
v letech 1944 – 45 jako partyzán na Litomyšlsku. 
V roce 1991 bylo profesoru Zdeňku Kopalovi uděleno
čestné občanství Města Litomyšle. Slavnostní akt
proběhl 30. května ve Smetanově domě.
Pan Eduard Haken svým uměním a působením pro-
slavil jméno české kultury doma i v cizině a svým
mimořádným vztahem k našemu městu se tak zařa-
dil do okruhu vzácných přátel Města Litomyšle.
Čestné občanství bylo jmenovanému uděleno v roce
1993.
Stejné vyjádření k udělení čestného občanství patří
Ivo Žídkovi. Ocenění převzal v roce 2000.
Pan Václav Boštík, který se výrazně zapsal do dějin
českého výtvarnictví a svým uměním a působením
přispěl ke kráse Litomyšle konkrétní dlouholetou

činností a zařadil se tak mezi vzácné přátele Města
Litomyšle, byl dalším, komu bylo čestné občanství
uděleno v roce 2000. 
Pan Olbram Zoubek se výrazně zapsal do dějin české-
ho sochařství a působením svého umění přispěl kon-
krétní dlouholetou činností ke kráse našeho města
a zařadil se tak do okruhu vzácných přátel Města
Litomyšle. Uznáním jeho práce bylo udělení čestné-
ho občanství v roce 2008.
Pan Libor Pešek svým interpretačním uměním
a působením proslavil českou a zejména Smetanovu
hudbu doma i v zahraničí a svým mimořádným vzta-
hem k našemu městu se tak zařadil do okruhu vzác-
ných přátel Města Litomyšle. Zastupitelstvo Města
Litomyšle rozhodlo 13. května 2008 udělit jmenova-
nému čestné občanství.
Tak je psáno v jedné z pamětních knih Města Lito-
myšle. 

V. Kučerová, městská kronikářka

DENTIMED s. r. o. Litomyšl 
PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB
Tel. 461 530 786

Prodejna Zdravotních potřeb, Purkyňova 1126 - v Domě s pečovatelskou službou 
(naproti nemocnici) LITOMYŠL Vás srdečně zve na nákup. 

Najdete u nás: kojící polštáře  zdravotní punčochy různých značek  gymnastické míče 
pomůcky pro inkontinenci, dezinfekční přípravky  ortopedické vložky do bot  tonometry
sedačky na vany a mnoho dalších zdravotních pomůcek, které vám pomohou zlepšit vaše zdraví!

Objednáme vám zboží dle poukazů. Přijďte - jsme tu pro Vás!
www.dentimed.cz

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna LIDOVÝ DŮM v LITOMYŠLI

pořádá

taneční
pro mírně pokročilé
učitel tance ing. Jan Lexman

1. lekce v pátek 27. března 2009
v 19.30

5 lekcí, cena 600,-/os.
Tel. 461 619 183 731 460 663,

lidovýdum@lit.cz

chtěl něco zakoupit, musel dojít do směnárny u staré-
ho Žida, kde si směnil koruny za krejcary (a nutno
podotknou, že s Židem to nebylo jednoduché). Děti
mohly soutěžit, a to v hašení města Litomyšle, ve sta-
vění městské věže, v bitce obchodníků či v židličkové.
Každý, kdo soutěžil, obdržel smetánky, za které si
mohl nakupovat ceny v bohaté tombole.
Tradicí karnevalu je i to, že v maskách přicházejí
i rodiče. Stejně jako minulý rok se tu rodičům podává
něco k zakousnutí a k tomu něco ostřejšího. Loni při
mezinárodním karnevalu jsme tady měli Jelcina,
Amundsena, Napoleona, pana Whisky. Letos bylo oříš-
kem, co v tomto duchu nabídnout z Litomyšle. Nako-
nec se zde rozlévala Prodaná nevěsta, Hubička, Dvě
vdovy, Tajemství, Čertova stěna – obsah raději specifi-
kován nebyl. 
Kdo se letošního karnevalu zúčastnil, určitě nelitoval. 
Všem, kdo s letošním karnevalem jakýmkoliv způso-
bem pomáhal či ho jinak podpořil, patří velké díky.

Text a foto Petr Kovář
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cena platí do vyprodání zásob

cena platí do vyprodání zásob
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Podnikatel roku Petr Lorenc:
Nejcennější kapitál, který tiskárna má, jsou zaměstnanci

Terapie přírodní cestou
Toto léčení uleví člověku při jakékoliv bolesti zad,
hlavy(migrény), sedacích nervů, zánětech v těle,
virových a chřipkových onemocněních, srdečních

problémech aj. Je zaměřeno na fyzické tělo
a úlevu od bolesti tak, že se najde příčina, a ta se
odstraní. V těle se rozproudí životní energie
a následně probíhají léčebné procesy. Pročistění
těla (záněty, viry, mikroby, kvasinky) aj., vyrov-
nání metabolické poruchy organismu, jako je
např.: štěpení tuků, vstřebávání bílkovin, vitamí-
nů, minerálu atd.
Nutno objednat dopředu telefonicky nebo emai-
lem.  Sestavování jídelníčku pro redukční výživu,
sportovní výživu, dětskou výživu. VÝKLAD
TAROTU, SRT - terapie. www.reiki-srt.com
722926684 simackova@unet.cz

Markéta Šimáčková
PLACENÁ INZERCE

Restaurace Hotelu
Zlatá Hvězda

srdečně zve k návštěvě
a opět nabízí své služby

v rozšířené otevírací době.
Otevírací doba:

pondělí–sobota: 11.00–22.00
neděle: 11.00–15.00

Zářící Litomyšl
Dům dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 26. března již
tradičně Lampiónový průvod na uvítání jara. Letošní
téma se nabízí samo, těšíme se, že v průvodu
i na zámku uvidíme zářící ztvárnění toho, co se pojí
s litomyšlskou historií nebo současností. 
Mladší děti s rodiči zveme v 19 hodin k radniční věži,
kde začne lampiónová procházka městem. Starší děti
a rodinné i jiné týmy mohou dopravit své zářící objek-
ty v 18 hodin na nádvoří zámku a instalovat je tam.
Podmínkou je pouze vlastní osvětlení exponátů. 
Všechny vlastnoručně vytvořené lampiony nebo objek-
ty posoudí porota a ty nejoriginálnější budou odměně-
ny.  A díky pracovníkům zámku a mladým muzikantům
ze ZUŠ zažijeme opět zvláštní atmosféru zámeckého
večera na prahu jara.                            Eva Pecháčková

Trofej pro Podnikatele roku 2008 v Pardubickém kraji zná
svého majitele. Stal se jím vlastník litomyšlské tiskárny
H.R.G. Petr Lorenc. Ocenění převzal 17. února v Pardubi-
cích z rukou náměstka hejtmana Jana Tichého a zástup-
ce společnosti Ernst & Young, která soutěž v našem
regionu ve spolupráci s Pardubickým krajem již potřetí
pořádala. Už podruhé v historii soutěže končí cena
pro vítěze právě  v Litomyšli. V roce 2006 si ji totiž odne-
sli bratranci Filip a Tomáš Brýdlovi z litomyšlské firmy
Story Design. 
Soutěž Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year), která
vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání,
byla založena společností Ernst & Young v USA v roce
1986. Za dobu své existence se rozšířila do řady zemí
celého světa. V současné době se jako jediná světově
uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje
v téměř padesáti státech na šesti kontinentech. Jejím
cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady
na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé,
začínající podnikatele.
Co pro vás a pro vaši firmu úspěch v soutěži znamená?
Je to velké vyznamenání pro naši firmu a zároveň
pro všechny zaměstnance, kteří se na jejím úspěchu
podíleli. Tuto trofej tedy vnímám jako ocenění práce
celého týmu, nejen své osoby. Samozřejmě jsme z úspě-
chu nadšeni, podobné uznání je velmi důležité, zvláště
pak v tak těžkých časech, ve kterých nyní žijeme. Navíc
jsme podobného ocenění dosáhli již podruhé za sebou
– vloni jsme se stali Firmou roku v Pardubickém kraji.
Tiskárna H.R.G. slaví v letošním roce 20 let existence,
jak vzpomínáte na své podnikatelské začátky?
Začínal jsem tisknout ve své garáži těsně před revolucí,
po čase se ke mně přidal druhý společník, Jirka Lam-
mel, který byl výborný obchodník. Byla to tehdy těžká
doba, člověk se musel hodně ohánět, aby obstál a spla-
til dluhy za nákup prvních strojů, ale asi jsme s Jirkou
měli trochu štěstí… Začali jsme růst, a než jsem si to
pořádně uvědomil, z malé garážní dílny byla docela
velká tiskárna. V roce 2001 Jirka Lammel s firmy odešel
za uměním. 
Co podle vašeho názoru rozhodlo o tom, že jste v sou-
těži uspěl?
Já mohu citovat porotu, která tvrdí, že o našem vítěz-
ství rozhodlo finanční zdraví, strategie rozvoje
do budoucna, množství inovací (jsme nejmoderněji
vybavenou tiskárnou střední velikosti v ČR), sociální
prospěšnost svému okolí a asi i můj podnikatelský pří-
běh.
Na jaký segment trhu se orientujete? Tvoří většinu
vašich zákazníků české nebo zahraniční firmy?
Jednoznačně nejvíce tiskneme pro české firmy. Expan-
ze do zahraničí je naší největší výzvou pro nadcházejí-
cí roky, protože, upřímně řečeno, na českém trhu není
už tak velký prostor k růstu. Takže hodně investujeme,

učíme zaměstnance cizí jazyky, založili jsme zastřešují-
cí firmu Press Island, která sdružuje naše přátele
v oboru a bude se zcela zaměřovat na zahraničí (v jejím
rámci už máme zastoupení ve Vídni).
Co všechno jste v současné době schopni vytisknout?
Prakticky všechno, na co si vzpomenete. Samozřejmě
v polygrafii funguje specializace, takže každá tiskárna
se více zaměřuje na nějakou konkrétní oblast – u nás
to jsou prospekty, letáky, brožury, kalendáře a podob-
ně. Každý subjekt skupiny Press Island se specializuje
na něco jiného, máme partnery, kteří spíše tisknou
noviny, založili jsme pobočku pro nízkonákladový tisk
atd.
Máte více než 130 zaměstnanců, jak se vyrovnáváte
s finanční krizí? Chystáte nějaké propouštění?
Ačkoliv jsme na tom ve srovnání s jinými výborně, celý
trh se propadá. Zakázek je a bude letos méně. Máme
zodpovědnost za 130 lidí jako celek a musíme zajistit,
aby tiskárna byla konkurenceschopná. Takže k dílčímu
propouštění v loňské roce bohužel došlo. Doufáme, že
letos už nebudeme muset propouštět. Za každou cenu
si chceme držet kmenové zaměstnance. Příští rok bude
určitě lepší a všechno se postupně vrátí do normálu.
Bohužel ale platí pravidlo, kolik práce máme, tolik
budeme mít lidí.
Co byste poradil začínajícím podnikatelům?
Potřebují zejména vytrvalost a čestnost, která se mi
vždy vyplatila. Důležité je nenechat se v počátcích pod-
nikání odradit byrokratickými překážkami a nezdary –
první roky jsou tvrdé. 
Jak se podle vás v posledních dvaceti letech změnilo
prostředí pro podnikání v České republice?
Podle mého názoru je zde vidět velký posun k lepšímu.
Podnikatelské prostředí se postupně kultivuje. Jistě, je
to dlouhý proces, ale změny jsou patrné. Stejně tak
i vláda v poslední době přestává podnikatelům házet
klacky pod nohy. Na druhou stranu, konkurence je teď
daleko tvrdší, než bývala před patnácti lety – ale i to je
známka zdravějšího prostředí. 

Začínal jste tisknout v garáži, nyní vlastníte jednu
z nejmodernějších tiskáren v zemi. Jaké bude další smě-
řování tiskárny H.R.G.?
Jak jsem již naznačil, chceme expandovat do zahrani-
čí. Také se budeme specializovat na tiskoviny s vyso-
kou přidanou hodnotou, budeme rozšiřovat
technologie a tím i svůj sortiment výrobků. Našim
cílem je nabídnout našim klientům vše od návrhu gra-
fiky až po skladování a rozvoz tiskovin.
Základem prosperity firmy je kromě dobrého podnikatel-
ského záměru a vybavení i kvalifikovaná pracovní síla.
Kde hledáte své zaměstnance a jakým způsobem je moti-
vujete k tomu, aby je nelákalo přejít ke konkurenci?
Naši zaměstnanci jsou nejcennější kapitál, který tis-
kárna má. Moc si jich všech vážím a jsem jim vděčný.
Mám štěstí, že jsem obklopen výbornými a velmi schop-
nými kolegy, kteří posouvají tiskárnu každý rok dál.
Vždycky říkám, že špičkové tiskové stroje si dnes
opravdu může koupit každý, ale dobrého zaměstnance
vychováváte roky. Vždycky mi bylo líto, když někdo
z firmy odešel, ale naštěstí jich nebylo mnoho.  
Z mých zkušeností jsou nejlepší zaměstnanci ti, kteří
byli „hozeni“ do vody a museli se všechno sami naučit.
V podstatě si myslím, že nezáleží na tom, co jste se vyu-
čil nebo co jste studoval, ale jak moc se chcete něčemu
novému naučit. Máme vystudovaného učitele, který je
výborný obchodník, nebo jednoho z nejlepších tiskařů,
který není vyučen v oboru. Záleží na každém. Při výbě-
ru nového zaměstnance hodně dáme na reference.
Pokud někdo z firmy někoho doporučí, má za něj
v podstatě odpovědnost. Zatím vždy se z takového člo-
věka stal dobrý pracovník.
A jak pracovníky motivujeme, aby u nás zůstali? Mys-
lím, že se snažíme vytvořit příjemné pracovní prostředí
a určitě se ke všem chováme slušně. Vím, že jsme přís-
ní na výkony, pořádek a kázeň, ale to je v dnešní době
nutnost, abychom byli úspěšní. Pokud jsme úspěšní,
tak máme všichni ve firmě jistotu, že máme a budeme
mít práci. 
Jsem rád, že ve vedení tiskárny je už mladá generace,
která není unavená a má chuť i elán posouvat firmu
dál.                                                    Ptal se Prokop Souček
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V rámci výtvarné výchovy tak kreslily alchymistickou
dílnu, hvězdáři vymýšleli pro Jeho Veličenstvo horo-
skop, kuchaři slavnostní tabuli a krejčí oblečení.
Pokud se panovníkovi práce dětí líbila, povýšil je
na mistry cechu. Do projektu se zapojili i žáci druhého
stupně. Ti ztvárnili Rudolfovu družinu a pod taktov-
kou Josefa Coufala, vedoucího školního klubu a foto-
kroužku, pořizovali z celé akce fotodokumentaci. 
Podobné dny, jako byl tento, jsou během školního
roku pořádány v každém ročníku třikrát až čtyřikrát.
Učitelé tak zábavnou formou rekapitulují s žáky pro-
branou látku. „Děti si mají zopakovat učivo a prokázat,
že umí pracovat s informacemi, které si dokáží i samy
získat – nejen pouze použít to, co slyší od nás,“ vysvět-
luje učitelka Iveta Boušková.
Podle ředitele Pavla Jirsy jsou projektové dny pouze
jednou z aktivit, kterou škola zahrnula do svého rám-
cového vzdělávacího programu. Na III. základní škole
jdou tedy učební metody ruku v ruce s moderními
trendy ve vzdělávání, na druhou stranu si je však
pedagogický sbor vědom toho, že si s dětmi nelze
pouze hrát. „Prvek učení a prvek prožitkových aktivit
musí zůstat v rovnováze,“ zdůrazňuje ředitel Jirsa.

Text a foto Prokop Souček

Nejenom skauti by rádi přivítali
v Litomyšli švédského krále

V polovině letošního roku by se mělo závěrem 51. roční-
ku operního festivalu Smetanova Litomyšl uskutečnit
symbolické předání předsednictví v oblasti kultury
v Evropské unii mezi Českem a Švédskem. Při této příle-
žitosti byl do Litomyšle pozván starostou Michalem
Kortyšem švédský král Karel XVI. Gustaf. 
Spolu s dopisem starosty byl do dalekého Švédska ode-
slán i dopis s pozváním od litomyšlských skautů. Jeho
Veličenstvo je totiž velkým zastáncem skautingu a pře-
devším je od svých deseti let sám skautem. Skauti by ho
proto rádi pozvali na položení základního kamene stav-
by nových kluboven (projekt LILIE - volnočasové cent-
rum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Jeho
účast by pro ně byla samozřejmě velkou poctou.
Švédský král do skautu vstoupil již v roce 1955 a v roce
1958 slavnostně složil skautský slib. Jeho přezdívka je
Mauglí, dle hlavního hrdiny Knihy džunglí. Jednou
z jeho prvních povinností jako švédského korunního
prince byla účast na skautském táboře. Od té doby se
účastní různých skautských aktivit - ve Švédsku
i zahraničí. Navštívil například Světová Jamboree
(mezinárodní setkání skautů) v Thajsku v roce 2002
nebo v Anglii v roce 2007. Za dva roky se koná další Svě-
tové Jamboree a to přímo ve Švédsku. 
Švédský král je držitelem řádu Bronzového vlka - nej-
vyššího vyznamenání udělovaného světovou skautskou
organizací WOSM. Od roku 1977 je čestným předsedou
Světové skautské nadace, která finančně podporuje
rozvoj aktivit a skautského programu. Je čestným čle-
nem Švédské skautské asociace.
V řadách českých skautů najdeme také mnoho význam-
ných osobností - bývalý prezident Václav Havel, katolic-

ký kněz Tomáš Halík, držitel Oscara režisér Jiří Menzel,
ředitel Národního muzea Michal Lukeš, herečka Anna
Geislerová, malíř a filmový výtvarník Theodor Pištěk,
spisovatel Jiří Stránský, ministr životního prostředí
Martin Bursík a mnoho jiných.
Václav Havel o skautingu říká: „Rád vzpomínám
na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjíž-
děl řeky a prožíval podobná dobrodružství. Vím, co vše
pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho
myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.
Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte
dobré návyky pro život ve společnosti a svou další čin-
ností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země tako-
vé občany potřebuje.“                              Šárka Dočkalová

Král Karel XVI. Gustaf na celosvětovém setkání skautů v Ang-
lii v roce 2007

Zúčastněte se Bambiriády!
Občanské sdružení Altus připravuje letos již osmý roč-
ník největší přehlídky aktivit pro děti a mládež v Par-
dubickém kraji s názvem Bambiriáda. Ta se již tradičně
bude konat v parku Na Střelnici 4. až 6. června 2009.
Na Bambiriádě se pravidelně prezentuje kolem 30
občanských sdružení dětí a mládeže, sdružení pro děti
a mládež a středisek volného času (DDM). Nabízíme
tímto všem spolkům a organizacím pracujícím s dětmi
a mládeží bezplatné představení jejich činnosti. Pre-
zentovat se můžete aktivně na stáncích či vystoupe-

ním na pódiu. Akci navštěvují základní školy z celého
kraje. Bližší informace obdržíte u koordinátora Marti-
na Benáka na adrese bambiriada@chrudimka.cz či
telefonu +420 608 823 132.
Bambiriáda probíhá za přispění Pardubického kraje,
města Chrudim a dalších partnerů. Uzávěrka přihlášek
pro organizace je 31. března 2009!
Přihlášky k prezentaci na Bambiriádě je možné stáh-
nout na stránkách www.bambiriada.chrudimka.cz.

Martin Benák

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r. o. 

Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
prodej zděného mezonet. bytu 3+1+pracov-

na vč.příslušenství (104 m2) ve III. NP. Nová kuch.
linka, balkon, plast.okna, nové rozvody elektro, 3
sklepy. Č.9002. Cena: informace v RK

Prodej RŘD o velikosti 3+1 v okraj.části
města. Kuchyň s kuch. linkou, 3 pokoje, soc. záze-
mí, šatna, sklepy, kryté garáž.stání, zahrada.
Č. 8107. Cena: 3.680.000,– Kč

prodej RD s bytem 4+1 (1 pokoj v podkroví),
soc. zařízením a sklepem. Vodovod, el., plyn.ÚT,
žumpa. Garáž, zůstane zařízení kuchyně. Uvolnění
v 06/2009. Č.8099. Cena: dohodou

pronájem nadstand.bytu 5+1 (cca 150 m2)
na hl.náměstí. Kuch.linka se spotřebiči, jídelna
s nábytkem, vest. skříně, krb. kamna, plov. podla-
hy, velká terasa. Č.8085. Cena: 20 000,– Kč/měsíc

pronájem bytu 2+1 (96 m2) s garáž.stáním,
III.NP v centru města. Kuchyň s novou kuch.linkou,
2 pokoje, chodba, spíž, koupelna, WC. Vlastní plyn.
kotel. Č.8077. Cena: 8 000,– Kč/měsíc

prodej měš�an. domu na náměstí. Dům rozdě-
len na přední a zadní část + dvorek. Prodejna cca
180 m2, nebyt.prostory 158 a 45 m2, 9 bytů, 3
garáže. Částečně pronajato, zachovalý stav. Žáda-
ná lokalita. Č.8075. Cena: info v kanceláři

prodej rod.vily s možností podnikání v klid.
části města. Klubovna, sál (59 m2), kuchyňka, byt
3+kk se zázemím, v podkroví 3 pokoje, půda. ÚT
plyn.,plast. okna, bezbar. přístup, garáž. St.p.182
a zahrada 751 m2. Č. 8069. Cena: PROGRESIVNÍ sleva

pronájem nebytových prostor v II. NP  budo-
vy poblíž náměstí, nádraží ČSD o podl. ploše cca
100 m2. Prostory jsou vhodné  pro obchod, provo-
zovnu, služby, sklady, apod. Jedná se o jeden velký
prostor, prosvětlený okny,oddělený zčásti příčkou.
Na podlaží je WC, voda. Vytápění ústřední
plyn.elektro světelná i mot. výtah 1000 kg
č.9017 Cena: 12000,–Kč/měsíc

Česká Třebová – prodej luxus. RD s bytem 5+1 vč.
příslušenství. Bazén, dvojgaráž, venkovní krb,
terasa. Klidná lokalita, výhodná poloha – na lyž.
vlek 300 m. Č.9004. Cena: informace v RK
Sebranice u Lit. - prodej st. pozemku na okraji
obce,  poslední nezastavěný. Poblíž je lesík. Veške-
ré přípojky jsou přivedeny na hranici pozemku 
Celková st. plocha je 936 m2. č. 9003
cena 250 000,Kč
Trstěnice - prodej venkov. stavení s bytem 2+1 se
zázemím, stodolou, chlévy a uzavřeným dvorem.
Vodovod a elektro odpojeny, ÚT na pevná paliva,
možný plyn, žumpa. St. parcela 400 m2, zahrady
1383 m2. V posledních letech min. údržba, nutná
rekonstrukce. NYNÍ SLEVA. č. 8086.
Cena: 570.000,- Kč

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme nabídku na 10 internet. serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

KAMENICTVÍ
PAVEL BARTONÍČEK

„ K A M E N Í Č E K “
privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 
• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

Základní škola T.G. Masaryka
hostila samotného čísaře

Do doby Rudolfa II. mohli nahlédnout žáci čtvrtých
tříd základní školy T. G. Masaryka. Ve čtvrtek 29. ledna
se zde totiž konal tzv. projektový den. 
Žáci si při něm zopakovali především učivo prvního
pololetí předmětu vlastivěda, ale došlo i na výtvarnou
výchovu, matematiku či češtinu. 
Děti, rozdělené do čtyř skupin na tovaryše: alchymis-
ty, hvězdáře, krejčí a kuchaře, dostaly od Rudolfa II.
dopis. V něm je císař vyzval, aby ukázaly, co umí.
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Šachisté Litomyšle vedou krajský přebor
Po osmi kolech vedou naši šachisté krajský přebor
osmičlenných družstev s dvoubodovým náskokem
před Vysokým Mýtem a tříbodovým před Lanškrou-
nem.
Po novém roce sehráli šachisté Litomyšle tři zápasy.
Dvě vítězství, jedna porážka a zisk 18 bodů je posunu-
ly na pozici „černého koně“ soutěže. 
18. ledna Litomyšl – Žamberk 6:2
V 6. kole jsme utkali s družstvem Žamberka s cílem zví-
tězit a upevnit si vedoucí místo v tabulce. Po třech
hodinách hry vítězí Václav Pekař, já a Lukáš Jirsa bere-
me remízy v jasně remízových koncovkách. Vedeme
2:1. Na ostatních šachovnicích probíhá lítý boj,
ve třech partiích stojíme lépe, ve dvou hůře. To ale nic
neznamená, prohrává ten, kdo udělá poslední chybu.
Po další hodině vyhrává krásným útokem na krále naše
jednička Karel Škeřík. Vedeme 3:1. Potřebujeme ještě
1,5 bodu, abychom zvítězili a získali 3 body do tabul-
ky. Po další hodině hry se role hrobařů a exekutorů
Žamberka ujímá nejmladší členka a nejstarší člen
našeho týmu. Lucka Bartošová naprosto deklasuje
bývalou šachovou jedničku Žamberka. Jirka Šváb spo-

nosti ELO přes 2100 bodů, my takového hráče nemá-
me. Jak tomu ale bývá i v jiných sportech, papírová
výkonnost není vždy zárukou úspěchu. Náš soupeř
ztratil možnost postupu, a tak si jen přijel na nás tro-
chu spravit sebevědomí a pošramocenou reputaci, a to
jsme mu díky přemotivovanosti a velké snaze umožni-
li. Díky krásné výhře a matovému útoku Martina Dani-
ela, remízám Karla Škeříka se zkušeným Volfem
a remíze Vaška Pekaře jsme vedli po dvou hodinách
hry 2:1. Zbytek byl, jak se to občas ve sporu stává,
zlým snem. Jirka Šváb zapomněl udělat 40. tah
a v lepší pozici prohrává na čas. Já naopak v časové
tísni dělám ve 40. tahu hrubou chybu a prohrávám.
Lucka Bartošová má lepší pozici a prohrává také.
Celou apokalypsu završuje prohra Martina Zemana
a vybojovaná remíza Lukáše Jirsy.
Do konce soutěže nás čekají zápasy s Chrudimí, Leto-
hradem a Lanškrounem. Jedině hattrick, tedy tři vítěz-
ství, nám stoprocentně zajišťuje postup do II.ligy, a to
i v případě, že by naši pronásledovatelé rovněž
na 100% bodovali. 

Jaromír Odstrčil

lehlivě ničí obranu soupeře. Rozložený a deklasovaný
soupeř nedokázal využít na posledních dvou šachovni-
cích značné výhody a po chybách a díky houževnaté
hře našeho Martina Daniela a Martina Zemana končí
obě partie remízou. Vítězíme 6:2.
1. února Litomyšl – Chotěboř 6:2
Za hustého sněžení se vydáváme na Vysočinu, do Cho-
těboře. Čeká nás ambiciózní a houževnatý soupeř.
Utkání probíhá v pohodě, na všech šachovnicích stojí-
me lépe. Po třech hodinách hry vedeme 4,5:0,5
a máme tři body doma. Vítězí Lucka Bartošová, Vašek
Pekař, Martin Daniel a Jirka Šváb. V lepší pozici pojiš-
ťuji vítězství remízou. Ve zbývajících partiích uhájí
Lukáš Jirsa remízu a Karel Škeřík poráží soupeře
v časové tísni. Smůlu má Martin Zeman,který po řadě
obětí nedorazí soupeře, odmítne remízu věčným
šachem a zbytečně prohraje.
15. února Litomyšl – Ústí nad Orlicí 2,5:5,5
V tomto zápase jsme si mohli v případě vítězství zajis-
tit téměř jistý postu do II. ligy. Hráli jsme s absolutně
nejsilnějším družstvem soutěže. Soupeř má
na sedmi šachovnicích hráče s koeficientem výkon-

Historický úspěch
litomyšlské karatistky

Podruhé v historii litomyšlského oddílu karatedo
při TJ Jiskra Litomyšl se náš člen kvalifikoval
na Mistrovství Evropy v Karate WKF (WKF je největ-
ší a nejprestižnější organizace karate, která usilu-
je o zařazení sportovního karate na OH). Tím
prvním byl Václav Andrle v roce 1996 - druhým byla
Julie Nováková. Mistrovství Evropy juniorů hostila
na konci ledna překrásná Paříž. Do města nad Sei-
nou Julča tentokrát cestovala s reprezentací ČR.
Z oddílu se byl na její výkon podívat trenér Jiří
Smékal.
Julča nastupovala v kategorii Juniorky + 59 kg, její
váhová kategorie byla na programu v sobotu od 14
hodin. Program organizátorům vycházel přesně,
a tak zhruba ve 14 hodin nastoupilo na tatami 28
závodnic z celé Evropy - mezi nimi i naše Julča.
V prvním zápase nastoupila proti mohutnější sou-
peřce z Makedonie. Julčinou výhodou je ale rych-
lost, a tak několik přesných zásahů na hlavu
i na břicho a během minuty byl stav 3:0 v její pro-
spěch. V závěrečné minutě ještě dva body a první
kolo máme za sebou s vítězstvím 5:0. Ve druhém
kole Julču čekala soupeřka z Monte Negra. Opět
zde vítězí Julčina rychlost. Stav na konci zápasu je
5:1. Třetí kolo proti soupeřce ze Srbska už je těžké.
Srbka má delší ruce a tak získává první bod. Julča

se sice snaží dohnat ztrátu, ale pohyb soupeřky
a její delší ruce znamenají pro Julču konec, sice
těsnou prohrou o jediný bod, ale přeci jen konec.
A to jen jeden krůček před čtvrtfinále! Škoda. 
Celkově Julča podala dobrý výkon, na takto velké
a prestižní soutěži ještě nestartovala, a tak si mys-
lím, že 6. – 8. místo je úspěch a hlavně velký příslib
do budoucna. Česká republika se na tomto mist-
rovství přesto neztratila - Marek Pohanka z Písku
v soutěži kumite vybojoval stříbrnou medaili.
Více fotografií naleznete na našem webu:
www.karate-litomysl.cz Jiří Smékal

SPORT areál s.r.o. 
k oslavám 750 let
V rámci oslav 750. let Litomyšle uspořádá SPORT areál
s.r.o. Litomyšl tři turnaje.
•Dne 4. dubna od 9 hodin se uskutečnil pro neregist-
rované hráče squashový turnaj jednotlivců.
•Pro neregistrované hráče bowlingu uspořádá společ-
nost dne 14. dubna v 18 hod. soutěž jednotlivců.
Účastnici odehrají dvě hry, ženy obdrží v druhé hře
hendikep + 8 bodů.
Informace o soutěžích získají zájemci v recepci spor-
tovní haly (tel. 461613923) nebo na internetových
stránkách http://www.lit.cz/sport-tems.
Podrobné informace o tenisovém turnaji pro neregist-
rované muže (čtyřhra) připravovaném na 8. srpna
budou zveřejněny později.               SPORT areál s.r.o.

Palivové dřevo
V rámci zachování služeb pro obyvatele Litomyšle
nabízejí Městské lesy palivové dřevo, a to ve formě
kuláčů nebo štěpin. Jehličnaté i listnaté, možnost
dopravy. Více informací poskytne pan Hrubeš ze Sprá-
vy městských lesů na telefonu 461 639 263.         -red-
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Barvy klubu Stiga HC Benátky hájilo v Praze
osm statečných

Už podruhé v tomto ročníku Českého poháru hostila
ZŠ Praha-Satalice nejlepší české hráče Stiga-hokeje,
přičemž tentokrát byl pořadatelem klub Stiga Big
Band Praha. Mezi 82-ti účastníky bylo i 8 členů klubu
Stiga HC Benátky. Hned v první základní skupině
jsme byli čtyři: kapitán Zdeněk Lopaur byl sice nej-
lepší, ale přece až 10. daleko za postupem do Áčka,
což se mu stalo letos podruhé – opět zde. Spolu s 11.
Davidem Brdíčkem tak zamířili do Béčka, s chutí hra-
jící Ivan Halama (14.) si zajistil Céčko, za kterým
zůstal jen o bod Jindra Petr (17.). Ve 2.skupině se
Patrik Petr opět marně snažil o své první Áčko a skon-
čil 9., 14. Tomáš Halama těsně proklouzl do Céčka.
Ve třetí skupině Robert Jež (12.) na vzájemný zápas
s J.Krausem (ETHL Milovice) nepostoupil do Béčka
a potvrdil tak kapitánův odhad, že tentokrát za klub

standard. V Déčku však velmi zklamal Jindra (71.),
jenž s jedinou výhrou skončil předposlední. Ondra
(73.) naopak šel tvrdě za svým, s jedinou remízou
vyhrál Éčko a mohl se radovat z cen. V turnaji zvítězil
Lukáš Turoň (THC Stiga Svitavy 93), který ve finále
porazil litomyšlského Petra Tměje 3:0!, 3. byl domácí
Jan Dryák. Po 6.kole vede L.Turoň před P.Tmějem
a J.Dryákem, Lopy klesl na místo 16., Patrik zůstal 24.,
Robert klesl na 28., David zůstal 32., Tomáš postoupil
na 47. atd. V soutěži klubů jsme skončili 8. 22 bodů
za Votroky, kteří na naše celkové 5.místo ztrácejí už
jen 15 bodů. Ondra drží 3.příčku mezi nováčky, Patrik
4. mezi juniory, Patrik, David, Ivan a Tomáš se zlepšili
ve světovém žebříčku! 7.kolo pořádáme 28.2. v Domo-
vě mládeže VOŠ a SPgŠ v Litomyšli a srdečně vás na něj
zveme!                                                             Jindřich Petr

bodovat nebude, Ondra Šmiták 19. místem spadl až
do Éčka. 
Odpoledne tak velké naděje neskýtalo. Přesto se zdálo,
že ti nejlepší to vzali za správný konec, protože Lopy
s Patrikem s náskokem obsadili v Béčku po základní
části vedoucí příčky a Brďa (33.) zůstal za branami
play-off o pouhé 2 body (ach ty ztráty se slabšími!).
Jenže čtvrfinále smázlo všechny naděje: nejdřív Lopy
(29.) prohrál 1:3 na zápasy s domácím A.Šurýnem
a jen o zápas déle trvala Patrikova (30.) snaha porazit
příbramského E.Šlechtu. Oba vítězové tak potvrdili své
žebříčkové předpoklady. V Céčku Robert (47.) útočil
na pohár pro vítěze skupiny, ale odešel s čokoládou
za 3.místo, když o pouhé 4 body byl lepší
plzeňský M.Ženíšek, který však 0:5 prohrál i s nadšeně
hrajícím Ivanem (51.). Tomáš 56.místem potvrdil svůj

Nastala revoluce ve stiga pravidlech
DDM Litomyšl byl v sobotu 21.2. svědkem historického
okamžiku: Litomyšlský pohár ve Stiga-hokeji se poprvé
hrál podle revolučních pravidel, kdy odpadly základní
skupiny a s nimi kalkulace s výsledky a trapné zápasy
o výši skóre, protože spolu hráli výkonnostně blízcí sou-
peři. Z Českého poháru nás s ním zatím vyhodili, tak
jsme se rozhodli, že jim to ukážeme doma. A premiéra to
byla jak malovaná. Ideální počet 16-ti účastníků stačil
přesně na 2 výkonnostní skupiny, rozdělené dle WR.
Na posledních místech Áčka skončili Tomáš Halama
a Jindřich Petr, z prvních příček Béčka se k nim přidali
Michal Boštík a Radovan Rumler a v prolínací skupině si
to rozdali o postup do play-off Áčka. Tentokrát měli
Áčkaři štěstí a pozici udrželi. V obou skupinách pak

zaplatil hendikepovaný Milan Zeman z Brna, reprezen-
tující klub BSE České Budějovice. Největší radost máme
z toho, že na systém byly jen kladné ohlasy! Průběžné
pořadí: P.Petr 70b., Z.Lopaur 70, D.Brdíček 52, R.Jež
52, M.Zunka 40, T.Halama 28, R.Rumler 27, J.Petr 24,
I.Halama 22, M.Boštík 21 (kromě M.Z. všichni Stiga HC
Benátky) atd. Za pomoc děkujeme firmě Pavel Made-
jewský - Uhelné sklady. Třetí kolo se bude hrát 21.3.
opět od 14 hod. na stejném místě.
Sluší se připomenout účast 3 našich reprezentantů
na největším světovém turnaji Swedish Champions-
hips 2009 v Overumu ve dnech 14.+15.2., kde Lopy
skončil 45., Robert 58. a Tomáš 97. ze 119 účastníků
sedmi zemí.                                                      Jindřich Petr

následovalo čtvrtfinále. V Áčku Patrik Petr, Zdeněk
Lopaur a David Brdíček se soupeři zametli 3:0, jen
Robert Jež musel o postup bojovat do posledního zápa-
su, protože Tomáš Halama vyhrál 2 prodloužení. Obě
semifinále pak byla ukázkou vůle, kdy se nikdo nevzdá-
vá: Patrik porazil Brďu a Lopy Roberta shodně 4:1 až
v pátém zápase. O to snadnější vypadá Patrikovo finálo-
vé vítězství 3:0 nad Lopym, ale kromě prvního zápasu to
byl vyrovnaný boj. V utkání o 3.místo pak uspěl Brďa,
který vyhrál nad Robertem 3:1. Skupinu o 5.místo těsně
vyhrál Ivan Halama. Ve finále Béčka Michal porazil
Radka 3:0, v zápase o 11.místo Jiří Čepička přetlačil
Josefa Baloga 3:1 a skupinu útěchy o 13.místo vyhrál
Ondřej Šmiták. Nováčkovskou daň posledním místem
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TJ Jiskra – oddíl kopané (stadion Černá hora)
Ne 29. 3. 10.15+12.30 Litomyšl - TJ Svitavy, KP-
St.+ Ml. dorost
Ne 29. 3. 15.00 TJ Litomyšl - Semanín, 1. A
třída A - mužů
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl šachu
Tréninky každý pátek v hale TJ Jiskra –klubov-
na od 16.00 hodin
Stiga HC Benátky
Tréninky každé úterý od 17.30 /DDM Litomyšl
So 21.3. od 14.00 - 3. Kolo Litomyšlského
poháru 2009 /DDM/
Litomyšlská dvanáctka
•So 28.3. 9.30 hodin Letní stadion Černá hora
6. ročník Litomyšlské dvanáctky
Závod v silničním běhu pro všechny věkové
kategorie, který je součástí Iscarex Cupu 2009,
Velké ceny VČO v silničních bězích.
Pořádá DTC Duathlon Triathlon Club Litomyšl,
Atletický oddíl TJ Jiskra Litomyšl, Město Lito-
myšl

Kam za sportem

MČR v motoskijöringu 2009:
Konečně nám přálo počasí

Letošní paní zima nám při pořádání domácího šampio-
nátu v motoskijöringu konečně přála a tak po dvou
hubených letech jsme mohli udělat opět kvalitní závo-

dy. Z devíti naplánovaných podniků se nakonec odjelo
sedm a určitě stály za to. Orion Cup v motoski měl
od samého začátku bojovný průběh a mezi posádkami
byly minimální bodové rozdíly. Ovšem to neplatí
pro Sládka s lyžařem Čížkem, kteří mistrovství vedli
od prvního do posledního závodu. Zaslouženě se proto
radují z prvního titulu v tomto motocyklovém zimním
sportu. Za touto dvojicí závodníků to ale vřelo. Nako-
nec stříbro brali po velkém boji bratři Šrolerové, bronz
vybojoval zkušený jezdec Svatoš s Furárem. Letošní
ročník v motoski je tak již minulostí, celkem na mist-
rovské body dosáhlo dvacet posádek, diváků chodilo
na závody také hodně, a proto si všichni, co jsme letoš-
ní šampionát připravovali přejeme, aby i ta příští sezo-
na měla kvalitní průběh a závodů se odjelo co nejvíce.

Za Orion Racing Team Litomyšl manager
Petr Kovář

Moje oči v Levoči Petera Župníka
V zaplněném domě U Rytířů pro-
běhla v pátek 27. února vernisáž
výstavy Moje oči v Levoči. 
Své fotografie zde představil
levočský rodák Peter Župník.
Slavnost zahájil Župníkův přítel,
litomyšlský kolega, fotograf Milan
Dvořák. Ten seznámil návštěvníky
s dosavadními autorovými úspě-
chy a krátce shrnul vývoj jeho
umělecké kariéry. Peter Župník
pak popsal, za jakých okolností
fotografie vznikaly. Upozornil
také, že jde o jeho první výstavu
nafocenou digitálním fotoapará-
tem. „Vždycky jsem byl zastáncem
klasické fotografie, ale teď můžu
říct, že ani ta digitální není úplně
k ničemu,“ řekl Peter Župník,
který v závěru své řeči ocenil
krásy města Litomyšle a pochválil

spolupráci s partnerskou Levo-
čou. Hudební kulisu obstaral lito-
myšlský Věneband, který
speciálně pro tuto příležitost
nacvičil slovenskou lidovou píseň
Tam okolo Levoči. Oficiální část
vernisáže pak ukončil starosta
Michal Kortyš. Ten zdůraznil vzá-
jemnou podobnost obou měst
a pozval Župníka na další návště-
vu Litomyšle. Slavného fotografa
také požádal, aby si při svém příš-
tím pobytu udělal čas a pokusil se
několika fotografiemi zachytit
i krásy Litomyšle.
Celá vernisáž poté probíhala
ve velmi uvolněné atmosféře. O tu
se svými historkami a zážitky
postaral i sám autor.
Výstava je otevřena do 29. března.
Text a foto David Jirsa

Faltysovo
knihkupectvív březnu 
•Čtvrtek 5. března od 17.30 hodin.
Meditační malování mandal, harmonizace srdeční
čakry a zajímavé vyprávění - Iris Lenochová. Sami si
namalujete či vymalujete osobní mandalu pro sebe.
Pastelky a tvrdou podložku na malování s sebou.
Vstupné 30 Kč.
•Středa 18. března od 17.30 hodin.
Použití ušních a tělových svící v praxi - přednáška Lud-
mily Parýzkové (mistr reiky)

Týdenní program Rodinného centra
•pondělí: 9.00-12.00 Herna pro předškolkové děti; 19.00-
21.00 (sudý týden) 8. DEN (který schází nám) - pohyb,
radost, tvořivost. Jana Drimlová, tel. 724 269 557 
•úterý: 9.00 - 12.00 Šikulka - výtvarné dopoledne
pro nejmenší (s sebou "pracovní" oblečení pro děti;
15.00-17.00 (sudý týden) Tvořivé dílny a přednášky -
informace v RC; 17.00-19.00 "Tatínek je IN" - RC otevře-
né pro tatínky a děti, kteří si spolu chtějí hrát a tvořit 
•středa: 9.00-12.00 Mrňouskové - dopoledne pro děti
od 6. měsíců (dopoledne nejen pro miminka, ale
i pro děti, kterým je příjemnější klidné prostředí);
16.00-17.00 "Jóga - cvičení - hry s Alenkou" pro děti

od 4 do 9 let; 17.15-18.45 (lichý týden) Cvičení
pro těhotné
•čtvrtek:  9.00-12.00 Malý neposeda - hrátky pro děti
i rodiče; 12.00-17.00 Společnost pro lidi s mentálním
postižením; 18.30-20.30 STOB - správné stravovací
návyky a redukce váhy 
•pátek: 9.00-10.00 (lichý týden) Cvičení pro maminky
s kojenci od 3. měsíců; 9.00-10.00 (sudý týden) Cviče-
ní pro maminky v šestinedělí; 14.15-15.00 Superlear-
ningový a konverzační kurz angličtiny pro děti od 4 let
(lektorka Katherine Koting tel. 603 802 304) 
•Více na www.rc.litomysl.cz

BEZPEČNOSTNÍ 
PRACOVNÍKY

(ČID, PID)

pro objekty v Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji

(Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová,
Polička, Třebářov, Červená Voda, 

Velichovky, Pardubice, Hradec  Králové, Přelouč, 
Hořice, Jičín, Skuhrov nad Bělou)

Nástup možný ihned.
Mzda dle množství a kvality 

odvedené práce.
Tel. 461 613 490 • Fax: 461 614 675

mobil 602 104 536, 606 708 223

e-mail: nabor@doson.cz
www.doson.cz/eu

DOSON, spol. s r.o. Litomyšl
přijme



23

svatební agentura

nově otevřeno od 1. dubna

• svatební
a společenské šaty

• veškeré doplňky
• snubní prsteny
• svatební oznámení

Tyršova 272, 100 m od Braunerova náměstí

Otevírací doba:
Po, St, Pá: 13.00 – 17.00  •  So: 9.00 – 11.00 
mimo tuto dobu je možnost se objednat! 

tel. 728 484 360  •  diana_agentura@hotmail.com
www.diana-agentura.unas.cz

Litomyšl - zadarmo cihly z pece za odvoz. tel. 775998869 •
Nabídněte do sbírky starou panenku. Sbírám panenky
do roku 1960: malé, velké, též krojované i panenky z býv.
států SSSR, NDR. Jára Stratílek, Komen. nám.1047, Lito-
myšl, tel.: 739 307 646 • Nabízím větší množství knih -
levně, či mohu vyměnit za různé staré doplňky z dob našich
babiček, brože, spony, kabelky korálkové, gobelínové, vyší-
vané, alpaka, vějíře či jiné do sbírky. Jára S. Komen. nám.
1047, Litomyšl, tel.: 739 307 646 • Nabízím sběrateli dva
velké plyšové medvědy, starožitné či vyměním za starou
panenku. Pouze sběrateli, ne pochybným překupníkům sta-
rých věcí. tel.: 739 307 646 • Prodám garáž v Litomyšli,
oblast Cihelna, směr Osík. Bližší info na tel.: 606 538 711 •
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuze-
xové bony, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sbě-
rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info na tel.:
724229292 • Prodám kopírku Canon NP 2020, levně. Dále
prodám staré trámy, zachovalé. tel.: 737 777 845 • Prodám
nákladní vozík za osobní automobil: 350 kg – 1300 x
1030 mm – nové pneu (menší kola) – platná STK – možno
garážovat i nastojato. Cena 5000 Kč. Litomyšl, Končinská
124. tel.: 605 761 379 • Ozve se mi kdo umí nebo ví, kdo
renovuje stará francouzská kamna, tel.: 461 631 728, po 19.
hodině • Prodám nové interiérové dveře pravé,7 ks po 80
cm,1 ks po 60 cm s WC klikou,cena 3000 kč, tel.:
732784658. • Studentka VŠ hledá brigádu v Litomyšli
pro dny pondělí a pátek. tel: 602 775 663 • Prodám piano
značky Irmbach. Velmi dobrý stav, 2 pedály. Litomyšl. Cena
13 000 Kč, Tel.: 605821 917

Inzerce

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé

Finanční konzultant

Petr Půček, tel. 605 165 556

• informace z finančního trhu
• finanční poradenství, plánování
• optimalizaci hypotéčních úvěrů,

úvěrů ze stavebního spoření
• výhodné profinancování bydlení, zajištění
• životní a neživotní pojištění
• stavební spoření
• penzijní připojištění

Sport a cvičení
Billard centrum Litomyšl, tel. 461 615 910
So 14.3. od 13.00: Turnaj v karambolu - volná hra
So 28.3. od 13.0:  Litomyšlská liga jednotlivců -
8 ball, 7.kolo
•více na www.bclit.org

Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis (hala+nafukovací hala), squash, bowling:
Po-Čt 10.00-22.00 h
Pá-So 8.00-23.00 h
Ne 8.00-22.00 h

Akce v rámci oslav 750 let Litomyšle:
Út 14. dubna od 18.00 h Bowlingový turnaj jednotliv-
ců "Litomyšlané proti Litomyšlanům" 
- pro neregistrované hráče
- účastníci odehrají dvě hry, ženy obdrží v druhé hře
handykep + 8 bodů.
•více na www.lit.cz/sport-tenis/

Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
Veřejné bruslení:
So 7.3. 13.30 - 15.30 h
Ne 8.3. 13.30 - 15.30 h

SAUNA Litomyšl, tel. 774 848 053
Po sanitární den
Út 16.00-19.00 ženy, 19.00-22.00 h bez omezení
St 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 h bez omezení
Čt 16.00-19.00 ženy, 19.00-22.00 h bez omezení
Pá 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 h bez omezení
So Zavřeno
Ne 18.00-22.00 bez omezení
V neděli od 16.00 h je možno objednat saunu pro
rodiče s dětmi (nutno nahlásit min. 1 den předem!)

Cvičební sál VESELKA, tel. 775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný od 1. 9. 2008:
FITBOX - Po 10.00-11.00 h, Út 19.00-20.00, St 17.00-
18.00 a Čt 19.00-20.00 
AIKIDO -  Po 16.30-17.30 h, St 18.00-19.30, Pá 18.30-
20.00 h
CAPOEIRA - Po 17.30-19.00, Pá 17.00-18.30 h
JÓGA - Út 17.00-18.00 h
DANCE AEROBIC - St 19.30-20.30 h
THAI BOX - Ne 10.00-11.30 h
•více info na www.samuraiklub.cz

Spinning centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
•Po,St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h 
•Út,Čt 8.00, 10.00, 16.00, 17.45, 19.30 h
•Pá 6.30, 10.00, 16.00, 17.30 h
•So 10.00, 16.00, 18.00 h
•Ne 8.00, 16.00, 18.00 h
Lze i mimo uvedené hodiny na objednávku
(minimálně 5 osob).
•více na www.stratilek.cz

Hřebčín Suchá u Litomyšle, tel. 602 451 918
So 7.3. a So 21.3. od 13.00 h. 
Veřejný trénink - tréninkové soutěže 70/80, 80/90
a 90/100 cm, v kryté hale, občerstvení zajištěno
So 4. 4. od 13.00 h  Adrenalin cup 2009 - 1.kolo,
čtyři soutěže "pro starší a pokročilé hobby jezdce"
od 0 - 100 cm, v kryté hale, občerstvení 

Upozornění odboru správního MÚ Litomyšl:
-  v období od 25. března do 31. března 2009 bude
z technických důvodů přerušena výroba a vydávání
e-pasů, a to v souvislosti s přechodem na vydávání
e-pasů s otisky prstů. 
Bližší informace naleznete na letácích přímo v budově
MÚ nebo telefonicky na tel. 461 653 391.

Koncem března
se nebudou vydávat
e-pasy



24

Litomyšl - viz kalendář akcí

Svitavy
•19. března od 19.30 hod / Hudební kavárna
Jiří Černý uvádí: Rolling Stones
Poslechový pořad o rockové legendě
•23. března od 19.00 hod./ Fabrika - aula
Pod lucernou s: Babičkou Boženy Němcové
S největším sběratelem všech vydání Babičky
a znalcem díla na slovo vzatým p. Kreibichem

Polička
•6. března od 19.00 hod./ Tylův dům
KAMELOT s Romanem Horkým
Koncert brněnské folkové kapely na turné O 106.
Kamelot pokřtí nové album „Mořská sůl“.
•8. března od 17.00 hod. / Tylův dům
Voskovec + Werich: Kat a blázen
Premiéra divadelního představení, účinkuje
Divadelní ochotnický spolek Tyl Polička
•14. března od 14.00 hod. / Divadelní klub
Poličský skřivan
Soutěž regionálních hudebních kapel, 2.kolo

Moravská Třebová
•10. března od 8.30 a 10.00 hod./ kinosál
Dobrodružství hastrmana Tatrmana
Minimuzikál uvádí Divadelní společnost Julie
Jurištové Praha
•19. března od 19.00 hod./ kinosál
Neil Simon: …Vstupte !
Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů
na penzi
•28. března od 10.00 hod./ zámek
Zámek otevírá své brány
Otevřeny budou expozice: Středověká mučír-
na, Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny,
Měšťanský životní styl a Selská jizba

Vysoké Mýto
•5. – 19. března / 
Regionální muzeum Vysoké Mýto
Hry a klamy
Interaktivní výstava iQparku Liberec
Zapojit všechny smysly bude nutné a dotýkat
se vystavených exponátů přímo povinné.
•8. – 27 března / Městská galerie
Jindřich Rejnart: Obrazy
Výstava k umělcovým 70. narozeninám pojatá
jako retrospektiva jeho malířského díla.
•21. března od 20.00 hod./ Městský klub 
Blues session
Koncert sdružení bývalých spoluhráčů legen-
dárního Petra Kalandry

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8 -11 hodin)
7. - 8. března MUDr.Kossler Pavel, 
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
14. - 15. března MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
21. - 22. března MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
28. - 29. března MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
4. - 5. dubna MUDr.Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635

Před 15 lety se Vysoká škola v Pardubicích
přejmenovala na Univerzitu Pardubice

Před 15 lety Parlament České republiky schválil zákon
č. 46, který změnil název pardubické vysoké školy -
„Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“
byla přejmenována k 31. březnu 1994 na „Univerzitu
Pardubice“.
Vysoká škola vznikla v padesátých letech minulého
století s cílem vychovávat odborníky v oblasti technic-
ké chemie pro potřeby rychle se rozvíjejícího chemic-
kého průmyslu východních Čech. Po roce 1990 se
struktura školy zásadně změnila. Z jednofakultní
školy chemického zaměření se vznikem nových fakult

stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání
univerzitního typu. Od 31. března 1994 nese současný
název Univerzita Pardubice. 
Za posledních 15 let prošla univerzita nebývalým roz-
vojem studijních programů a pěstovaných věd, čtyřná-
sobně se rozrostla co do počtu studentů
a zaznamenala významné rozšíření v oblasti vědecké,
výzkumné a vývojové činnosti, jíž si získala respekt
u domácí i mezinárodní vědecké obce. 
Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vyso-
kých škol v České republice, které jsou založeny záko-
nem. Patří v rámci republiky do skupiny středně
velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzi-
tou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních
programů s více než stovkou oborů v bakalářském,
navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.
V letošním akademickém roce studuje na univerzitě 9
700 studentů, a to na sedmi fakultách:
- Fakultě chemicko-technologické (založené v roce
1950), Fakultě ekonomicko-správní (založené v roce
1991), Dopravní fakultě Jana Pernera (založené v roce
1993), Fakultě filozofické (založené v roce 2001),
Fakultě restaurování (založené v roce 2005), Fakultě
zdravotnických studií (založené v roce 2007), Fakultě
elektrotechniky a informatiky (založené v roce 2008).
Studenti studují obory v oblasti přírodních a technic-
kých věd orientovné na chemii, chemické technologie,
biotechnologie, biochemii, informatiku, elektrotech-
niku, problematiku dopravy a spojů a materiálové
inženýrství, v oblasti společenských věd v oborech
ekonomických a manažerských orientovaných
na veřejnou správu, dále obory filologické, historické,
filosofické a sociologické, také obory zdravotnické,
umělecké obory zaměřené na konzervační techniky
a restaurování.
Pracoviště univerzity se ve své vzdělávací i vědeckový-
zkumné činnosti zapojují do mezinárodních projektů.
V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery,
ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce
s více než dvěma stovkami vysokoškolských a výzkum-
ných institucí ze 40 zemí z celého světa, je realizována
mobilita studentů i pedagogů, uskutečňuje se výměna
zkušeností, je řešena řada vědeckovýzkumných úloh,
jsou pořádána významná mezinárodní odborná setká-
ní, konference a semináře, akademičtí pracovníci pub-
likují vědecké články v prestižních mezinárodních
odborných časopisech.
Univerzita se stala aktivní součástí nejen evropského,
ale i světového vysokoškolského vzdělávacího
a výzkumného prostoru.

Studio HARMONIE
Kompletní péče o vaše ruce

•  manikůra  •  modeláž umělých nehtů  •  parafínové zábaly

Výhodná nabídka pro studenty:
- modeláž umělých nehtů včetně francouzské manikúry pouze za 420 Kč

- doplnění nehtů včetně francouzské manikúry pouze za 350 Kč 

Pro ostatní zájemce platí stejné ceny, které se po dobu třinácti let, 
kdy se staráme o vaše ruce, nezvýšily.

Pro objednání volejte  608 229 159,  Vlasta Drahošová 

Inzerujte v Lilii!
Ceník inzerce na www.litomysl.cz/lilie
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Froněk: Dakar 2009?
Bylo to těžší, než jsem čekal

Devětatřicetiletý motokrosař Jan Froněk se letos
dočkal splnění svého snu. Zúčastnil se prestižního
a nejtěžšího závodu na světě – Dakaru. Přesunutí
závodu do Jižní Ameriky znamenalo stejné podmínky.
Všechny překvapil neuvěřitelně těžký terén, oblaka
prachu a dlouhé etapy. „Dopouštěl jsem se začátečnic-
kých chyb,“ říká Froněk. Tyto chyby ho stály spoustu
bolesti a energie, ale štěstí ho neopustilo, protože
po každém pádu dokázal zase vstát, nasednout
na motorku a jet dál. „Jsem šťastný, že jsem dojel a se
svým umístěním jsem velmi spokojený. Doufám, že
jsem Dakar nejel naposled, takže pokud mi to okolnos-
ti dovolí, rád bych startoval i příští rok a zúročil tak
zkušenosti z letošního závodu.“                              -red-

I v našem regionu (městě) se můžete setkat
s terénními pracovníky občanského sdružení
Laxus, které poskytuje zdravotní a sociální
služby uživatelům drog a jejich blízkým či pří-
buzným na území pardubického a králové-
hradeckého kraje. 
Terénní pracovníci se pohybují v ulicích, parcích
a na jiných veřejných místech – jejich hlavní
činností je aktivní vyhledávání uživatelů drog.
Pracovníci se snaží s uživateli drog navázat kon-
takt a motivovat je k výměně použitého injekč-
ního materiálu, jeho bezpečné likvidaci a ke
změně rizikového chování (léčba, abstinence) –
smyslem je minimalizovat možnost šíření cho-
rob jako žloutenka typu B, C či HIV. 
K činnostem terénních pracovníků patří rovněž
sběr pohozených stříkaček ve vytipovaných
lokalitách a mapování místní drogové scény.
Pracovníci občanského sdružení Laxus jsou
schopni v případě potřeby a zájmu zprostředko-
vat klientům odkaz na další sociální a zdravotní
zařízení, poskytují rovněž odborné informace
a rady zástupcům široké veřejnosti (rodiče uži-
vatelů drog, příbuzní a osoby blízké uživatelům
drog, besedy pro žáky, studenty, pedagogy). 
Cílem občanského sdružení Laxus je minimali-
zovat negativní důsledky užívání drog hrozící
jak jejich uživatelům, tak i společnosti jako
celku.  Služby, které poskytujeme, jsou celosvě-
tově uznávanou aktivitou a zapadají do protid-
rogové politiky vlády České republiky. Občanské
sdružení Laxus provozuje sociální a zdravotní
služby pro uživatele drog již dvanáctým rokem.
Služby terénních programů jsou poskytovány
klientům zdarma a anonymně  každý všední den
(Po – Pá) od 12.00 – 18.00. Pracovníky můžete
kontaktovat na telefonních číslech: 774 626 301
(regiony), 774 626 302 (Pardubice). Více infor-
mací lze získat na internetových stránkách
www.laxus.cz. Martin Svoboda

Terénní programy
Pardubice
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Svatoš s Furárem z týmu Profistav Litomyšl
obsadili v celkovém pořadí MČR v motoskijöringu 3. místo
Mistrovství České republiky v motoskijöringu Orion
Cup 2009 patří do historie. 
Titulem mistr České republiky se tak díky zisku 115
bodů poprvé ve své kariéře může pyšnit tandem Josef
Sládek - Petr Čížek z týmu Dukla Racing. Ten seriálu
kraloval už od prvního závodu v Nekoři. Diváci jej
viděli vystoupit na stupně vítězů v šesti ze sedmi závo-
dů. Nejhůře skončil na 5. pozici, a to na závodu v Leto-
hradě. Dvakrát byl na 1., na 2., i na 3. místě. Tato
dvojice se zároveň se stala historicky první, jež získa-
la motoskijöringový titul na čtyřdobém motocyklu.
Druhá pozice v seriálu patřila bratrům Šrolerům z SMK
Klášterec nad Orlicí s 93 body. Na třetí příčku se
po vítězství v Dobřanech vyhoupl Bohuslav Svatoš
s Josefem Furárem (na snímku) z týmu Profistav Lito-
myšl se ziskem 91 bodů.
„Třetí místo není tak úplně nejhorší, ale pro člověka,
který získal čtyřikrát titul mistra republiky, je umístě-
ním vždy už jen první místo,“ komentuje zklamaně

výsledek seriálu litomyšlský Bohuslav Svatoš, který si
v Dobřanech připsal již 21. vítězství v motoskijöringu
ve své kariéře. 
Právě poslední závod seriálu 22. února v Dobřanech
patřil Svatošovi s Furárem, kteří tak přeci jen dosáhli
na stupně vítězů. „Protože jsem vyhrál semifinálovou
jízdu, mohl jsem si vybrat tu nejlepší pozici ve starto-
vacím zařízení. Věřil jsem, že v zatáčce budu první
a také jsem tam byl,“popsal rozhodující moment závo-
du Svatoš, který si pochvaloval výbornou diváckou
kulisu. Podpořit jej totiž přijel i jeho kondiční trenér –
bývalý reprezentant v kickboxu Petr Gregor. Rozjetý
Svatoš tak za sebou nechal svého rivala Sládka se ztrá-
tou 10 vteřin. 
Letošní ročník MČR však pravděpodobně zůstane
zapsán v paměti Svatoše s Furárem spíše jako smolný.
V průběhu seriálu se dvojici totiž nevyhnuly pády.
Josef Furár se navíc v dramatické koncovce čtvrtého
závodu neudržel lana. Průjezd cílem se tak tandemu

nepočítal. „Je to o souhře lidí, v motoskijöringu se
často nestává, že oba z dvojice zajedou perfektně
od začátku až do konce. Sládek měl to štěstí, že mu
dařilo od začátku seriálu, body mu naskákaly, a pak se
to špatně dohánělo,“ bilancoval Svatoš.                  -ps-

O Pohár města Litomyšle 2009
Již v sobotu 21. března bude Litomyšl hostitelem
evropské nohejbalové smetánky. Turnaj dvojic
O pohár města Litomyšle 2009 je velmi významnou
událostí v nohejbalovém kalendáři. Tentokrát se
však nebude bojovat celý víkend, jak tomu bylo
v minulých letech, ale pouze v sobotu 21. března.
Druhou zásadní změnou je, že se divákům tentokrát
nepředstaví nohejbalové trojice, ale nejstarší disciplí-
na dvojice!
V Tenisové hale Sport a Městské sportovní hale se
střetne nejlepších 24 dvojic v šesti skupinách o boha-
té ceny a zejména mezi nohejbalisty velmi ceněný
pohár. 
Od semifinále se bude bojovat pouze v Městské hale.
Mezi favority turnaje budou patřit hegemoni světové-
ho nohejbalu – bratři Martin a Patrik Perunové
z Dopravního podniku města Košic pod vedením repre-
zentačního trenéra Jaroslava Žigaly. Z českých zástup-

v roce 2008 stali mistry světa ve dvojicích. Zpestřením
pro domácí fanoušky bude sestava, která se představí
v barvách Litomyšlského týmu. V našich barvách
budou bojovat Michal Plachý – několikanásobný mistr
republiky a jeden z nejlepších deblistů v republice,
a velmi populární hrající legenda tohoto sportu Vilda
Ungermann!! 
Dalšími týmy, které budou chtít prorazit a získat podíl
z cen, budou dvojice z mistrovských Modřic, Karlových
Varů a dalších extraligových zástupců.
Program akce – orientační časy: 
•skup. A (Městská hala) + D (Tenisová hala) hra od 8.00
•skup. B(Městská hala) +E (Tenisová hala) hra od 10.00
•skup. C (Městská hala) +F (Tenisová hala) hra od 12.00
•čtvrtfinále 14.30 – 15.30 (obě haly)
•semifinále 15.30 – 16.30
•o 3. místo 16.30 – 17.00
•Finále 17.00
V Městské sportovní hale je připraveno občerstvení
a srdečně zveme všechny příznivce tohoto ryze české-
ho sportu. Určitě nebudete litovat.       Milan Vomočil

ců musíme v první řadě jmenovat duo z mistrovských
Modřic Petr Bubniak a Radek Pelikán. V této sestavě se

Čeští mistři světa v soutěži dvojic 2009, zleva Pelikán, Bub-
niak, Mrakava


